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het aantal verwijzingen naar bureau HALT is bijna verdubbeld. Is hier een verklaring 
voor?

In de rib met verantwoording over halt 2020 (Z/21/011620 D/21/015592 staat: Het totaal aantal verwijzingen naar Halt is gestegen van 26 stuks in 2019 naar 50 stuks in 
2020. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse stijging in het aantal verkeersovertredingen (van 4 stuks in 2019 naar 23 stuks in 2020) door een pilot 
tussen Halt en parket CVOM gericht op jongeren die rijden zonder rijbewijs met name op scooters, maar soms ook in auto's. ln de bijlage is een overzicht te vinden van het 
aantal jongeren in 2020 dat binnen onze gemeente naar Halt is verwezen voor het plegen van een strafbaar feit.                                                                                                              
                                    In raadsinformatiebrief Z/22/043614  D/22/057138 Verantwoording Halt over uitgevoerde activiteiten in 2021 staat:
In de eerste bijlage (D/22/057178) vindt u een overzicht van het aantal jongeren in 2021 die naar Halt zijn verwezen voor het plegen van een strafbaar feit en in de tweede 
bijlage zijn de landelijke highlights van Halt bijgesloten. Het totaal aantal verwijzingen naar Halt is gedaald van 50 stuks in 2020 naar 11 stuks in 2021. Deze daling wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een forse daling in het aantal verkeersovertredingen (van 23 stuks in 2020 naar 3 stuks in 2021) door een pilot in 2020 tussen Halt en parket 
CVOM gericht op jongeren die rijden zonder rijbewijs met name op scooters, maar soms ook in auto's.

Cijfer mbt aantal winkeldiefstallen klopt niet. Kijkend naar de geregistreerde criminaliteitscijfers (bron politiecijfers) is er in 2021 geen sprake van een verdrievoudiging van 
het aantal winkeldiefstallen geweest in Woerden. De geregistreerde cijfers mbt winkeldiefstal laten t.o.v. 2020 juist een daling zien (van 42 gevallen in 2020, naar 37 
gevallen in 2021)  

Bron: veiligheidsbeeld 2021 gemeente Woerden, geregistreerd onder documentnummer : D/22/051364

onder de kop onderwijs 2e alinea laatste zin: 'Hiermee is gestart en het krijgt in 2022 
een vervolg'. Mijn vraag is waarmee is gestart?

Met de grootste kinderopvangorganisatie zijn de bestaande afspraken opnieuw besproken, bij hen zijn de afspraken goed bekend. De kleinere kinderopvangorganisaties 
bezoeken we in 2022 en daarna evalueren we de afspraken opnieuw.

Raadsv
oorstel

Waarom wordt het positieve resultaat gestort in onderhouds- en gebiedsreserves? 
Graag per gebied differentieren.

T.a.v. de gebiedsreserves: zie de toelichting op pagina 90 van het 27-06arverslag (taakveld 8.1).
T.a.v. de onderhoudsreserve: dit is een kostenegalisatiereserve, waarbij het verschil tussen begroting en werkelijke onderhoudskosten wordt gemuteerd in de reserve 
onderhoud. In dit geval is sprake van een onttrekking.

Raadsv
oorstel

Wordt door het positieve resultaat in onderhouds- en gebiedsreserves niet eigenlijk 
geanticipeerd op toekomstige tekorten die eerder niet begroot zijn? Is dit positieve 
resultaat daarmee niet feitelijk een gevolg van onjuiste prognoses? 

T.a.v. gebiedsreserves: Nee, vooraf is niet goed in te schatten welke bijdragen via kostenverhaal in rekening worden gebracht.
T..a.v. onderhoudsreserves: zie vraag 5

Raadsv
oorstel 

Welk effect zou het hebben wanneer het positief resultaat wordt ingezet voor het 
aflossen van bestaande schulden?

Dit is feitelijk ook wat er nu gebeurt: door het positieve resultaat is minder uitgegeven dan er ontvangen is. Dit werkt automatisch door in de schuldpositie, doordat er dan 
dus ook meer liquide middelen zijn c.q. minder geld is geleend.

Raadsv
oorstel

Welke andere alternatieven dan sorten in de Algemene Reserve zijn er en wat zijn 
daarvan de consequenties?

Alternatief is storten in een bestemmingsreserve, dus voor een specifiek bestedingsdoel. De bestemmingsreserves vormen geen onderdeel van de weerstandscapaciteit, dus 
het gevolg is dat de weerstandsratio lager wordt.

In de na27-06arsrapportage werd uitgegaan van een tekort van 200 K. Nu is er een 
overschot van 5 M. Hoe kan het dat de financiele afdeling zich heeft laten verrassen 
door dit overschot?

In hoeverre dit een verrassing is, is een politieke vraag. Een belangrijke verklaring van dit verschil is de ontwikkeling van de algemene uitkering, vanuit de september- en 
decembercirculaire. Deze circulaires zijn pas uitgekomen ná het opstellen van de na27-06arsrapportage en zijn daarom dus ook niet verwerkt in de na27-06arsrapportage. 
Deze uitkomsten zijn wel eerder met de raad in de vorm van een RIB gedeeld. 

Wat kan er aan gedaan worden dat verrassingen zoals in vraag 5 beschreven niet meer 
voor gaan komen?

Algeme
en

We zien op vrij veel programma's of onderdelen van programma's vrij grote afwijkingen 
van de prognosis (> 100 K. ). Zijn deze afwijkingen eerder gemeld aan de raad en 
waarom zijn er zo veel onderdelen met dergelijke grote of zelfs nog veel grotere 
afwijkingen?

In de nota financiële sturing staat vermeld dat afwijkingen op programmaniveau hoger dan € 100.000 aan de raad gemeld moeten worden. Dat betekent dus dat 
afzonderlijke over- en onderschrijdingen niet gemeld hoeven te worden, zolang de totale overschrijding binnen het programma onder de € 100.000 blijft. Verder verwijzen 
wij hiervoor naar de tabel over de begrotingsrechtmatigheid in de 27-06arrekening.

Pensioenen wethouders verschil 220 K. deze keer positief. Waarom blijven wij daar 
telkens zo ver van de prognoses af zitten?

De hoogte van de voorziening wordt actuarieel bepaald. De omvang van deze voorziening is in belangrijke mate daarmee afhankelijk van de rentestand. Dit is qua 
systematiek vergelijkbaar met de ontwikkeling van de dekkingsgraad bij een pensioenfonds. Een stijgende rente zorgt ervoor dat er een lager bedrag in de voorziening 
aanwezig hoeft te zijn. De actuariële berekeningen worden één keer per 27-06ar gemaakt. Zie hiervoor ook pagina 35 van de na27-06arsrapportage.
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W&D 27-Jun 23 Per 1 juli 2022 zijner geen kortlopende geldleningen meer.  Per 31 december 2022 bedraagt het saldo langlopende geldleningen 173 miljoen euro.

Verwijzing naar Halt is boven het landelijk gemiddelde gestegen. Hoe kan dit en welke 
achties worden ondernomen om dit getal omlaag te krijgen?

In de rib met verantwoording over halt 2020 (Z/21/011620 D/21/015592 staat: Het totaal aantal verwijzingen naar Halt is gestegen van 26 stuks in 2019 naar 50 stuks in 
2020. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse stijging in het aantal verkeersovertredingen (van 4 stuks in 2019 naar 23 stuks in 2020) door een pilot 
tussen Halt en parket CVOM gericht op jongeren die rijden zonder rijbewijs met name op scooters, maar soms ook in auto's. ln de bijlage is een overzicht te vinden van het 
aantal jongeren in 2020 dat binnen onze gemeente naar Halt is verwezen voor het plegen van een strafbaar feit.                                                                                                              
                                    In raadsinformatiebrief Z/22/043614  D/22/057138 Verantwoording Halt over uitgevoerde activiteiten in 2021 staat:
In de eerste bijlage (D/22/057178) vindt u een overzicht van het aantal jongeren in 2021 die naar Halt zijn verwezen voor het plegen van een strafbaar feit en in de tweede 
bijlage zijn de landelijke highlights van Halt bijgesloten. Het totaal aantal verwijzingen naar Halt is gedaald van 50 stuks in 2020 naar 11 stuks in 2021. Deze daling wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een forse daling in het aantal verkeersovertredingen (van 23 stuks in 2020 naar 3 stuks in 2021) door een pilot in 2020 tussen Halt en parket 
CVOM gericht op jongeren die rijden zonder rijbewijs met name op scooters, maar soms ook in auto's.

 

Welke conclusie trekt het college uit de lagere teruggave afvalstoffenheffing? Zijn 
inwoners minder enthousiast?

Het corona27-06ar 2021 is geen juiste weergave. In 2021 was de horeca dicht en hebben er heel veel mensen thuisgewerkt. Dat heeft tot een hoger afvalaanbod  geleid.  
Dat is de hoofdverklaring voor de lagere teruggave afvalstoffenheffing.

Kosten maatwerkvoorziening 18- is explosief gestegen. Waarom, de verklaringen onder 
6.72 zijn vrij beschrijvend en amtelijk? Welke preventieve maatregelen worden 
genomen? Welke prognose is er voor 2022 en 2023?

Landelijk en ook in Woerden stijgen de kosten van de jeugdzorg. Deze trend is al een aantal 27-06ren gaande en de gemeenteraad is hierover diverse malen via 
themabijeenkomsten bijgepraat. De laatste toelichting hierover heeft plaatsgevonden bij de themabijeenkomst op 30 september 2021, zie deze link: 
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/30-september/20:00/Technische-sessie-Prognose-sociaal-domein-i-r-t-Na27-06arsrapportage. De 
redenen waardoor de kosten in de Jeugdzorg stijgen zijn divers en Woerden is hierin niet uniek. Belangrijkste oorzaken zijn toename complexiteit en zwaarte trajecten, in 
combinatie met onder andere na-ijleffecten corona, tariefstijgingen vanuit de inkoop en stijging wachtlijsten o.a. als gevolg van personeelstekorten. Vanuit de 
maatschappelijke agenda (MAG) en de strategische heroriëntatie zijn in Woerden diverse (preventieve) maatregelen in gang gezet om de kostenstijging in de Jeugdzorg te 
beheersen. Voorbeelden zijn de invoering van casemanagement, intensivering samenwerking met huisartsen (POH JGGZ) en scholen (inzet jeugdzorgwerkers op scholen). 
Achtergrondinformatie hierover is te vinden via: https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/20:00/Raadsvoorstel-Strategische-
Herorientatie. Omdat landelijk en ook in Woerden de kosten doorstegen is in 2021 door het Rijk besloten extra budget aan gemeenten beschikbaar te stellen en in overleg 
met gemeenten een hervormingsagenda op te stellen. In Woerden is vanwege de oplopende kosten vooruitlopend op de definitieve hervormingsagenda het voorstel impuls 
Jeugd en Wmo 1e tranche op 24 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit voorstel zijn aanvullende preventieve maatregelen opgenomen om de verdere 
kostenstijging te kunnen beheersen. Voorbeelden daarvan zijn een extra impuls voor preventieve jeugdsubsidies (versterking sociale basis), inzet doorbraakmethode, impuls 
POH-JGGZ en versteviging overige samenwerkingspartners, vereenvoudiging jeugdbeschermingsketen (bescherming in beweging), inzet op jongerenparticipatie en 
intensivering monitoring en sturing. Zie: https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/24-februari/20:00/Hamerstukken. De effectiviteit van deze 
maatregelen wordt gemonitord en later dit 27-06ar volgt, na vaststelling van de landelijke hervormingsagenda Jeugd de 2e tranche impuls Jeugd en Wmo waarin nog meer 
maatregelen aan uw gemeenteraad worden voorgesteld.

Tabel jongeren met jeugdbescherming. Percentage stijgt in Woerden terwijl landelijk 
stabiel blijft. Waarom stijging in Woerden?

In het verleden waren we minder betrokken bij de uitvoering van de jeugdbescherming, zeker niet in de meer langdurige trajecten (waar nu de stijging zit). Door 
Bescherming in Beweging maken we de omslag naar meer regie voeren vanuit het lokale team. We maken in 2022 verdere afspraken met de betrokken organisaties om de 
samenwerking rondom casussen in het gedwongen kader te verbeteren. Dit in combinatie met de doorontwikkeling van het datagedreven werken waardoor we sneller zien 
welke maatregelen nodig zijn.

Herstelkosten Minkema. Hierover moet de raad nog een besluit nemen. Heeft betaling 
aan Minkema op 22.06.2022 inmiddels wel al plaatsgevonden?

Het besluit hierover wordt door de raad op 6/7 juli genomen. Op voorwaarde dat de verantwoordingsinformatie van het Minkemacollege juist is wordt tot betaling 
overgegaan.

8.2 mbt de grondexploitatie zijn minder onkosten gemaakt en minder inkomsten 
gegenereerd. Wanneer werd dat voor de organisatie zichtbaar en hoe en wanneer is de 
raad daar over geinformeerd?

De raad wordt 27-06arlijks door middel van het MPG (Meer27-06renperspectief Grondbedrijf) geïnformeerd over de stand van zaken rondom de grondexploitaties. 
Grondexploitaties zijn meer27-06rig en op het meer27-06rig resultaat (kosten en baten) wordt gestuurd. Het resultaat in 1 boek27-06ar is daarom niet relevant en verloopt 
budgetneutraal. Als voorzien wordt dat het eindresultaat van  een grondexploitatie tot een significant ander resultaat leidt, dan wordt de raad hier in meegenomen (denk 
bijvoorbeeld aan Brediuspark).

8.3 Waarom is er meer snippergroen verkocht? Is er een actief beleid? Kunnen 
inwoners verzoeken doen?

Onder snippergroen wordt zowel de verkoop van snippergroen (reststrookjes grenzend aan particuliere tuinen) als verkoop van reststroken aan bedrijven/ 
nutsvoorzieningen zichtbaar gemaakt. In 2021 zijn er een aantal grote reststroken verkocht aan bedrijven/ nutsvoorzieningen welke benodigd waren na een revitalisering 
van gebouwen/ uitbreiding van nutsvoorzieningen (als gevolg van energietransitie). 
Bewoners/bedrijven/nutsbedrijven kunnen altijd een aanvraag doen voor aankoop grond. Er is door capaciteitsgebrek geen “actief” beleid om snippergroen te aan te bieden 
zonder aanvraag door de particulier. Wat wij wel doen is bij herinrichtingen van openbare ruimtes de “reststroken/snippergroen” actief aan te bieden indien deze verkocht 
kunnen worden.

Het exploitatievoordeel wordt niet overgeheveld naar 2022. Vanwege het wereldwijd chiptekort konden we in 2021 weinig investingen uitvoeren en was het noodzaak om 
de investeringsplanning ICT aan te passen. In de kadernota en voor27-06arsnota staan de mutaties op de investeringsplanning ICT. Aan de investeringen zitten altijd 
verbeteringen gekoppeld die uit de exploitatiekosten gedekt worden.  Vanwege de uitstel van deze investeringen ontstaat er dus een eenmalig voordeel.

De schuldquote is tov 2020 met 3% gedaald. Wat doet dat met de prognose voor 2022 
vanuit de begroting 2022 e.v.?

De integrale doorrekening van de schuldquote wordt gemaakt bij de begroting. Wat we nu zijn is dat de schuldquote lager ligt dan volgens de begroting 2021 (127% vs 
152%). Dit wordt m.n. verklaard door investeringen die doorschuiven in de tijd en het positievere 27-06arrekeningresultaat. Bij de begroting hebben wij zicht op de actuele 
investeringsplanning en de gevolgen voor de schuldquote. 

In het recente verleden stond 1% schuldquote gelijk aan een bedrag van 1.3 M. is dat 
nog altijd zo?
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Kortdurende leningen 2022: 10 M., langdurende leningen 166,5 M. + sinds eind feb. 
2022 28 M. Wat is de totale stand van schulden op dit moment?
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Sterk Woerden 27-Jun 1 19/20

Sterk Woerden 29-Jun 2 55

Sterk Woerden 27-Jun 4 147 schuldquote. Waarom is deze zoveel lager als 2020 en begroting 2021?

Sterk Woerden 27-Jun 5 sportakkoord 30.000 en bovenaan 222 staat : in 2021 zijn geen kosten gemaakt. ?????

Inwonersbelangen 29-Jun 1 153

In 2021 is ruim 13 M. afgelost op betsaande leningen. Wat was de betaling aan rentes 
in 2021 (lag- en kortlopen)? Wat is de verwachting aan aflossing en rente in 2022 t.m 
2026?

In 2021 is 2.822.456 euro betalad aan rente langlopende geldleningen enis 33.794 euro ontvangen (negatieve) rente kort geld. Verwachting 2022-2026 is conform huidige 
ramingen begroting 2022-2026 vermeerderd met bedrag nieuwe geldlening van 28 miljoen per medio februari 2022 tegen een rentepercentage van 1,025.

stijging verwijzingen bureau Halt in 2020. Hoe is dit in 2021 gelopen? Stijging 
winkeldiefstallen (meldingen) met 300%!!! Reden/oorzaak bekend?

HALT: In de rib met verantwoording over halt 2020 (Z/21/011620 D/21/015592 staat: Het totaal aantal verwijzingen naar Halt is gestegen van 26 stuks in 2019 naar 50 stuks in 2020. Deze 
stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse stijging in het aantal verkeersovertredingen (van 4 stuks in 2019 naar 23 stuks in 2020) door een pilot tussen Halt en parket CVOM 
gericht op jongeren die rijden zonder rijbewijs met name op scooters, maar soms ook in auto's. ln de bijlage is een overzicht te vinden van het aantal jongeren in 2020 dat binnen onze gemeente 
naar Halt is verwezen voor het plegen van een strafbaar feit.                                                                                                                                                  In raadsinformatiebrief Z/22/043614  
D/22/057138 Verantwoording Halt over uitgevoerde activiteiten in 2021 staat:
In de eerste bijlage (D/22/057178) vindt u een overzicht van het aantal jongeren in 2021 die naar Halt zijn verwezen voor het plegen van een strafbaar feit en in de tweede bijlage zijn de 
landelijke highlights van Halt bijgesloten. Het totaal aantal verwijzingen naar Halt is gedaald van 50 stuks in 2020 naar 11 stuks in 2021. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een 
forse daling in het aantal verkeersovertredingen (van 23 stuks in 2020 naar 3 stuks in 2021) door een pilot in 2020 tussen Halt en parket CVOM gericht op jongeren die rijden zonder rijbewijs 
met name op scooters, maar soms ook in auto's.

Cijfer mbt aantal winkeldiefstallen klopt niet. Kijkend naar de geregistreerde criminaliteitscijfers (bron politiecijfers) is er in 2021 geen sprake van een verdrievoudiging van het aantal 
winkeldiefstallen geweest in Woerden. De geregistreerde cijfers mbt winkeldiefstal laten t.o.v. 2020 juist een daling zien (van 42 gevallen in 2020, naar 37 gevallen in 2021)  

Bron: veiligheidsbeeld 2021 gemeente Woerden, geregistreerd onder documentnummer : D/22/051364

Daling personen met een bijstandsuitkering? Komt dit door Ferm Werk Light of zijn er 
andere oorzaken. Als het komt door FWL over hoeveel bijstandsgerechtigden praten we 
die dan zijn administratief overgeheveld naar Woerden Wijzer?

Er wordt waarschijnlijk Ferm Wijzer Light bedoeld. De doelgroep die valt onder Ferm Wijzer Light kent een grote, niet zelden onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt 
(doelgroepen C en D). Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de daling door deze doelgroep wordt veroorzaakt. Eerder wordt dit veroorzaakt door een beweging van de 
doelgroepen met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt (A en B) die door toedoen van de arbeidsbemiddeling van Ferm Werk aan het werk zijn geholpen. De 
aantrekkende economie en arbeidsmarkt in het 2e half27-06ar van 2021 speelt daarin een rol. 

Dit wordt voornamelijk verklaard door het doorschuiven van investeringen en door het positieve 27-06arrekeningresultaat. Overigens ligt de schuldquote wel in lijn met de 
27-06arrekening 2020.
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De tekst op pagina 219 heeft betrekking op het sportakkoord 2020 en de middelen die zijn ontvangen/uitgegeven, de tekst op pagina 222 gaat over de middelen die 
ontvangen/uitgegeven zijn i.v.m. het sportakkoord 2021.

Het grootste deel van de inhuur is gepleegd op projecten en uit projectgelden betaald. 
Uitgangspunt is dat er geen kosten voor inhuur externen worden begroot. Externe 
inhuur wordt betaald uit de reguliere loonsom in het geval dat er bijvoorbeeld een 
vacature ontstaat waarbij het nodig is om op korte termijn een externe in te zetten. Een 
kleine 8% van alle inhuur in 2021 betrof vacatureruimte.Toegezegd was dat alle, ook de 
externe inhuur op projecten, gerapporteerd zou worden in de 27-06arrekening. Dit 
ontbreekt in de 27-06arrekening. 2 27-06ar geleden hebben we een eerste opgave 
gekregen van 130 ingehuurde mensen voor circa €8,- miljoen per 27-06ar. Vanaf dan 
was er een administratie of tool operationeel waarin dit ook uit gerapporteerd kan 
worden. We zien graag de cijfers over de totale inhuur externen tegemoet over 2021.

110 medewerkers en het bedrag is euro 10.789.000. Dit bedrag is hoger dan in 2019 doordat de tarieven in de markt zijn gestegen en de gemiddelde duur van de inhuur in 
2021 langer is geweest t.o.v. 2019 en tenslotte in 2021 voor zwaardere functies is ingehuurd.
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