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en

nr. vraag vraag Antwoord 

1 1.1.2 1 Moet 2020 niet 2021 zijn? (Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% 
bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale.)

Klopt

1 1.1.3 2 Moet 2020 niet 2021 zijn ? (Eind 2020 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De 
verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.)

klopt

1 1.1.1 t/m 1.1.4 3 Graag wat toelichting bij hoever we daadwerkelijk zijn met de resultaten 1.1.1 t/m 1.1.1.4. 
Zijn bijvoorbeeld websites opgeleverd? Wat is de bereikbaarheid nu (wordt maandelijks 
gemeten, dus dat meot makkelijk te beantwoorden zijn)

Voor groene onderdelen/vlakjes zijn de resultaten behaald dan wel op koers om dit 
jaar behaald te worden en volgt derhalve geen nadere toelichting.

1 1.3.1 4 Wat is er aan de hand met zorg en ondersteuning Jeugd? We hebben in het afgelopen jaar een aantal maal gemerkt dat de verwijzing van 
PGA naar jeugd stroef verliep. We hebben daar afspraken over gemaakt, waardoor 
deze lijn inmiddels weer goed loopt. 

1 fin. Afwijkingen 5 Raadsinformatiesysteem: waaraan merken we dat het RIS meer toegankelijk is? We hebben het RIS op een aantal, vooral technische punten, uitgebreid. De 
belangrijkste aanleiding daartoe was het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid 
dat geldt voor overheden. Dat geeft aan dat websites van de overheid moeten 
voldoen aan de internationale WCAG normen voor digitale toegankelijkheid. Een 
van kernpunten voor het RIS was de ondertiteling van video’s. Dit is verplicht (live 
video’s uitgezonderd). Dat betekende bij het ris dat de software uitgebreid moest 
worden. Dit is inmiddels verwerkt. Die ondertiteling komt nu automatisch 
beschikbaar als een dag later de video’s van de vergaderingen zichtbaar zijn (alleen 
bij de commissiekamer moeten de laatste zaken nog ingesteld worden). Dit is wel 
automatische gegenereerde ondertiteling, dus dat is zeker niet foutloos. We kunnen 
dit echter monitoren de komende tijd en veelgebruikte woorden aanleveren zodat 
de software die ‘leert’. Je vindt de ondertiteling door in de video’s op cc te klikken 
recht sonderin.
Daarnaast zijn een aantal technische zaken doorgevoerd die je niet kunt zien aan de 
buitenkant van de website, maar die ervoor zorgen dat de website beter 
functioneert met voorleessoftware. Dit gaat bijvoorbeeld over de navigatie, de 
juiste codering van tabellen, zogenaamde ‘ALT-tekst’ mogelijkheden achter plaatjes. 
Naast deze meer technische eisen, is het ook wenselijk dat de inhoud toegankelijker 
is, dat taalgebruik begrijpelijk en consistent is en dat zaken op een logische plek te 
vinden zijn. Die slag vraagt meer handwerk van de griffie en daar zijn we achter de 
schermen nog mee bezig. Binnenkort krijgt de website een meer toegankelijke en 
klantvriendelijke homepagina. Daarbij nemen we de hele inhoud van de site en de 
toegankelijkheid van de vormgeving mee. 

Technische vragen over Najaarsrapportage 2021

Fractie: Progressief Woerden



2 2.2 6 Graag wat meer toelichting op de reden waarom resultaten al dan niet behaald zijn, dus 
ook bij de groene vakjes?

De aanleg van de brug over de Harmelerwaard is door uw raad getemporiseerd in 
afwachting van de visie op de ontwikkeling van het achtergelegen kassengebied. 
Vervolgens zal door uw raad besloten worden of & op welke wijze er een brug 
aangelegd zal worden. Binnen de openbare ruimte wordt ingezet om areaal te 
reduceren en onderhoudskosten terug te brengen. Hierbij wordt in meerdere 
stappen de reductie ingezet. Het is namelijk niet op eens geregeld. Hiervoor zijn 
acties en afspraken nodig. 

2 2.5.2 7  Onderhoudskosten: deels niet behaald, wat hebben we wel en niet gedaan. We hebben 
enorm versoberd in het onderhoud. Zijn er verhoudingsgewijs meer klachten van 
inwoners over onderhoud? Wat is het beeld van hoe Woerden ervoor staat qua openbare 
ruimte en netheid? We reduceren bijvoorbeeld 33% op onderhoud openbare verlichting. 
Betekent dit dat we 33% van de kapotte straatlantaarns niet repareren? 

Een omvorming in onderhoud heeft een jaar nodig om aan te passen. Dit gaat niet 
in 1x. De afgelopen maanden zagen we de hoeveelheid meldingen toenemen met 
18%. Metname op het gebied van schoon. 33% reduceren betekent bij vervanging 
minder terugplaatsen, kapotte verlichting oplappen ipv. vervangen. 

3 3.1.1 8 Vaker een lichter arrangement met informele zorg. Betekent dat meer inzet mantelzorg? 
Is er een beeld van hoe dit wordt ervaren door de mantelzorgers? En door de zorgvrager?

Bij een ondersteuningsaanvraag wordt het netwerk in kaart gebracht en gekeken 
welke inzet mogelijk is vanuit deze hoek.  Inzet van vrijwilligers wordt ook bekeken 
indien nodig. Formele zorg wordt ingezet waar nodig, weer afgeschaald indien niet 
meer nodig. Door wachtlijsten bij aanvullende zorg en corona wordt er een groter 
beroep gedaan op mantelzorgers. Mensen wonen langer thuis, WLZ indicatie  is 
lastiger. Dit zorgt voor een grotere druk op mantelzorgers. Dit is een landelijke 
tendens.

3 3.2.1 9 Hierover heb ik ook technische vragen overgesteld. Zijn die antwoorden binnenkort te 
verwachten? En anders: hoe gaan we als raad geïnformeerd worden over de 
cliëntervaringen bij dat doorlopend onderzoek. En hoe verhoudt zich dat tot de gewenste 
resultaten in de cijfers?

De beantwoording van de artikel 42 vragen over doorlopend meten is gereed en zal 
u spoedig via Rib D/21/035033 worden toegezonden.

3 3.3.1 10

Wat is de stand van zaken subsidierelaties met informele organisaties? Is al bekend of er 
organisaties zijn die door de nieuwe eisen hun subsidie kwijtraken? Hoe wordt gezorgd 
dat organisaties klaar zijn voor de nieuwe eisen?

Dit wordt pas bekend na vaststelling van de de programmabegroting 2022, zie de 
RIB naar de raad. https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-
aan-raad/D21035697-Raadsinformatiebrief-Uitstel-beoordeling-subsidies-algemene-
voorzieningen-Sociaal-Domein.pdf 

3 3.6.1 11 Welke zijn de 7 wijken en wat zijn de centrale plaatsen? Deze 7 plaatsen zijn nog in ontwikkeling. Vooralsnog zetten we vooral in op: 
1. Harmelen - Dorpshuis Harmelen
2. Schilderkwartier - De Plint
3. Centrum - Meulmansweg (gebouw met oa de bibliotheek, abrona, Hart voor 
Woerden en Buurtverbinders - Huiskamer van het centrum)
4. Molenvliet - Wijkcentrum Molenvliet (Sinar Maluku).

3 3.9.1 en 3.9.2 12
welke rib is dit precies? (Graag het nummer of een link). En ik neem aan dat dit over Ferm 
Wijzer Light gaat, klopt dat?

Dit gaat inderdaad over Ferm Wijzer Light. Betreft de RIB D/21/015292 en 
D/21/023960.



3 fin. Afwijkingen 13

Meerkosten jeugdzorg.Vraag (deels politiek): Waar is deze verwachting op gebaseerd? Is 
het geen communicerende vaten? Enerzijds bezuinigen op PGB en minder uren thuiszorg 
en daardoor toename van het beroep op dure zorg in natura?

U bent tijdens de technische sessie op 30 september 2021 geinformeerd over de 
oorzaken van de tekorten op Jeugd en Wmo. Er zijn diverse oorzaken voor de 
stijging van de kosten, waaronder toename van complexe problematiek bij jeugd 
(o.a. toename specialistische GGZ en residentiele zorg). Bij de Wmo zijn oorzaken 
van de stijging met name het abonnementstarief en de demografische ontwikkeling 
(waarmee wij in onze prognoses wel rekening houden, maar effecten van 
bijvoorbeeld inwoners die langer thuis blijven wonen kunnen daarin niet volledig 
worden meegenomen). U heeft hierover ook diverse voorbeelden uit de praktijk 
gehoord. Wij monitoren het effect van onze sturingsmaatregelen middels diverse 
indicatoren op basis van de opgestelde business cases en zien geen verband tussen 
het effect van de maatregelen en de stijging van kosten voor jeugdzorg en Wmo. Zie 
ook de beantwoording van vraag 31. 

4 4.5.1 14

Kadokaarten RRE - waar staat de afkorting voor. En wat heeft het terughoudend 
communiceren daarover te maken met de coronacrisis?

RRE staat Regeling Reductie Energieverbruik. De terughoudendheid in 
communicatie heeft te maken met het coronabeleid van de overheid. Bijvoorbeeld 
om drukte en rijen bij de bouwmarkt te voorkomen is over het inleveren van de 
cadeaukaart bij bouwmarkten niet actief gecommuniceerd.

4 4.12 15 Wat is er gedaan om die onderwijs-arbeidsmarkt aansluiting te verbeteren? Welke 
onderwijsinstellingen zijn betrokken, welke werkgevers, hoe?

Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren wordt er onder 
anderen samengewerkt met:
•	CIV Smart Technology (MBO Rijnland en bedrijfsleven)
•	CIV Zorg en Welzijn (MBO Rijnland en bedrijfsleven)
•	Technohub Woerden (Bedrijfsleven, MBO Rijnland en MBO Midden Nederland en 
middelbare scholen en basisonderwijs)
•	Groene Hart Werkt (samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven)
•	MBO on stage (koppelen VMBO leerlingen aan werkenden om ze goed voor te 
bereiden op beroepen die ze mogelijk kunnen uitoefenen)
•	Techniekdagen (Harmelen)
•	Woerdenwerkt.nl (koppeling van lokale vacatures aan lokale medewerkers / 
aanbieden van stageplekken)

4 4.12 t/m 4.15 16

kan er wat toelichting komen op hoe de resultaten zijn bereikt. Zeker bij het gele vlakje 
benieuwd naar de reden. Maar ook bij de groene vlakjes wil ik graag weten wat er dan is 
gedaan om het resultaat te bereiken.

Voor groene onderdelen/vlakjes zijn de resultaten behaald dan wel op koers om dit 
jaar behaald te worden en volgt derhalve geen nadere toelichting. Voor 4.15 loopt 
het beleid tot en met 2022 en zijn er dit jaar inspanning verricht om dit beleid te 
herzien. De reden voor het gele vlakje is dat het mogelijk niet in dit jaar 2021 is 
gerealiseerd, maar over de jaargrens heengaat. 



6 algemeen 17 Minimale toelichting bij de resultaten. Kan hier iets meer worden ingevuld? Voor groene onderdelen/vlakjes zijn de resultaten behaald dan wel op koers om dit 
jaar behaald te worden en volgt derhalve geen nadere toelichting.

7 7.1.2 18
Stabiele vermogenspositie. Wat maakt dat hier een groen vakje staat gezien de 
schuldquote en de solvabiliteit?

Omdat de vermogenspositie voldoet aan de door raad vastgestelde kaders en 
uitgangspunten als uitkomst van de strategische heroriëntatie 

7 7.2.4 19 Wat is 'semi'opgesteld? Niet alles wordt rechtstreeks door een medewerker in Pepperflow ingebracht. Zo 
worden de financiële gegevens in Key@Fin verwerkt en daarna via een koppeling in 
Pepperflow ingebracht 

Personeel en 
organisatie

Personeel en 
organisatie

20

Er is een hoger ziekteverzuim. Hoe wordt verzuim opgevangen? Door inhuur? En wat zijn 
dan de meerkosten van die extra inhuur?

We hebben de afgelopen periode veel gedaan aan ziekteverzuim. We hebben 
ziekteverzuim vooral ondervangen door collega's er extra de schouders onder te 
laten zetten of dingen even niet meer te doen. Er is op enkele plekken wel wat 
ingehuurd om ziekteverzuim te ondervangen, alleen is dit niet op deze manier terug 
te herleiden. er is geen sprake van een dermate ziekteverzuim dat de organisatie dit 
niet meer kan ondervangen.

Personeel en 
organisatie

Personeel en 
organisatie

21

Hoe zit het met in- en uitstroomgegevens? Kan er een overzicht worden gegeven hiervan, 
ook in vergelijking met vorig jaar? 

2019: vacatures ongeveer 35 (vanaf april); instroom vast personeel 65; uitstroom 
vast personeel 43. In 2019 zijn er een aantal medewerkers van inhuur naar vast 
gegaan. 2020: vacatures 70; instroom vast personeel 77; uitstroom vast personeel 
48. 2021: vacatures 65 (tot 30-09-21); instroom vast personeel 54 (tot 30-9-2021); 
uitstroom vast personeel 39 (tot 24-9-2021).

Budgetoverhev
elingen

Budgetoverheve
lingen

22

Iedereen doet mee: is dit project nu beëindigd? En hoe nu verder? Is er al een plan van 
aanpak hoe we zorgen en borgen dat inclusie onderdeel is van al het beleid? Is daar ook 
financiële ruimte voor in 2022 en verder?

Als project wordt 'iedereen doet mee' in 2021 afgerond. We werken op dit moment 
aan de tweede Lokale Inclusie Agenda, waarin de plannen voor de komende vier 
jaar zullen worden opgenomen. Vanaf dit moment is er minimale capaciteit om 
verbinding en beweging tussen samenleving en gemeente te kunnen maken. In de 
begroting 2022 zijn geen extra middelen opgenomen voor 'Iedereen doet mee!' We 
zullen de activiteiten in dat kader in de reguliere beleidsprocessen opnemen.

Overzicht 
strategische 
herorientatie

Overzicht 
strategische 
herorientatie

23
Sommige getallen zijn rood, sommige vetgedrukt. Wat is de betekenis? Rood is dat het 
niet lukt?

Dit heeft geen nadere betekenis maar is in de verwerkingen van het bestand ten 
onrechte blijven staan.

Overzicht 
strategische 
herorientatie

Openbare 
ruimte

24
Maatregel 6: omvormen beplantingsareaal: het heeft gevolgen voor de biodiversiteit? In 
welk opzicht?

Ja, het omvormen heeft gevolgen voor de biodiversiteit. 1 soortige vakken zijn 
minder aantekkelijk voor insecten en andere soorten fauna. 

Overzicht 
strategische 
herorientatie

Openbare 
ruimte

25

Maatregel 14 SH: vorig antwoord (bij jaarrekening) was de gesprekken lopen. Nu blijkt de 
eerste bezuiniging te zijn behaald. Wat betekent dat voor het onderhoud? Wat doet Gevel 
tot Gevel niet meer?

Niveau loopt ietsje achteruit, maar is niet direct zichtbaar. Op langere termijn wordt 
het wel een steeds groter wordende sneeuwbal van achterstallig onderhoud. 
Frequentie van werkzaamheden/rondes afgenomen. 

Overzicht 
strategische 
herorientatie

Werk en 
inkomen

26

Maatregel 1 Declaratieregeling: zie ook mijn eerdere vragen bij de jaarstukken. Wat is nu 
de situatie

Maatregel 1 en 2 gaan over de declaratieregeling. Maatregel 1 is vervallen na 
indienen van amendement. Maatregel 2 is met 60K verlaagd na indienen van 
amendement. Het beschikbare budget is met 20K afgeboekt.



Overzicht 
strategische 
herorientatie

Werk en 
inkomen

27 Maatregel 8. De taakstelling wordt niet gehaald en moet op andere wijze bij Ferm Werk 
worden gehaald. Waarom wordt dit bij Ferm Werk neergelegd en geen onderdeel van 
bredere zoektocht hoe om te gaan met niet halen doelen strategische heroriëntatie?

De taakstelling Ferm Werk 2021 staat vast. De afspraak met Ferm werk is dat deze 
taakstelling bij Ferm Werk gerealiseerd gaat worden.

Overzicht 
strategische 
herorientatie

Werk en 
inkomen

28
Maatregel 19 bezuinigen op minimabeleid. Zijn daar al concrete stappen gezet? En wat
voelen inwoners met een minimuminkomen hier nu al van?

De uitvoering van deze maatregel gaat plaatsvinden m.i.v. 2023. 

Overzicht 
strategische 
herorientatie

Jeugd en WMO 29
Maatregel 2 en 3: in de vorige beantwoording was sprake van dat er bepaalde aanvragen 
niet meer konden. Wat is nu de stand van zaken. Blijft er een mogelijkheid dat inwoners 
met leuke en goede initiatieven een beroep kunnen doen op subsidie?

Er is een structureel budget voor inwonersinitiatieven. 

Overzicht 
strategische 
herorientatie

Jeugd en WMO 30

Maatregel 11 - regiotaxi. Wat is de stand van zaken. In hoeverre is er overleg met 
Automaatje? Zijn er nog andere ‘voorliggende’ vervoersdiensten in Woerden?

Begin dit jaar is er een pilot gestart met de gemeente Woerden, Houten en 
Montfoort. In deze pilot is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de rol en positie 
van de lokale vervoersinitiatieven. Het doel was om te kijken welke ritten, die nu 
door de Regiotaxi worden uitgevoerd, door de lokale vervoersinitiatieven 
overgenomen konden worden. Anwb-automaatje Woerden heeft deelgenomen aan 
deze pilot en heeft ook data aangeleverd. Uit de pilot is gebleken dat Regiotaxi-
ritten niet zonder meer overgenomen kunnen worden.  In de analyse is ook naar 
voren gekomen dat ritten van Anwb-automaatje en/of regiotaxi wellicht ook beter 
ergens anders onder gebracht kunnen worden. Bijv. het ziekenhuis vervoer en het 
vervoer naar dagbesteding. We hebben geleerd van deze pilot dat we duidelijker 
het onderscheid moeten maken tussen de wettelijk taak ten aanzien van het sociaal-
recreatief vervoer (Regiotaxi) en de ondersteuning aan lokale initiatieven 
(vrijwilligers) die een bijdrage vragen voor een activiteit wat bijvoorbeeld helpt om 
eenzaamheid te bestrijden. We gaan nog verder onderzoeken hoe we onze inkoop 
Wmo-vervoer 2023 zodanig kunnen regelen zodat we deze besparing gaan 
realiseren.



Overzicht 
strategische 
herorientatie

Jeugd en WMO 31

Maatregel 13 en 14: worden die bezuinigingen inderdaad gehaald? Hoeveel gezinnen 
hebben daadwerkelijk ingeleverd en wat is op hen het effect? Bij mijn vragen bij de 
jaarstukken kon hierop geen antwoord worden gegeven omdat de termijn voor 
beantwoording te kort was. We zijn nu een paar maanden verder. Kan ik daar nu 
antwoord op krijgen? Zie ook de andere vraag bij de meerkosten jeugdzorg. Wat is bekend 
over de effecten van minder PGB op het beroep doen op duurdere zorg in natura?

De beoogde bezuiniging is behaald zoals wij ook hebben toegelicht tijdens de 
technische sessie op 30 september over de prognose Sociaal Domein. Dit monitoren 
wij aan de hand van een aantal vooraf vastgestelde indicatoren per opgestelde 
business case/maatregel via onze dashboards. Het omlaag brengen van de Pgb-
tarieven heeft niet tot bezwaarzaken geleid. In onze contacten met inwoners krijgen 
wij terug dat inwoners het besluit niet prettig vinden maar wel begrijpen. In een 
aantal gevallen is het omlaag brengen van de Pgb-tarieven een van de redenen voor 
inwoners om te kijken naar de mogelijkheden voor de inzet van Zorg in Natura. De 
verschuiving is echter niet dusdanig groot dat er op basis hiervan sprake is van een 
‘lek’ of ‘ waterbedeffect’ en een verschuiving naar ‘duurdere’ zorg waardoor de 
bezuiniging niet behaald wordt. ZIN is bovendien administratief gezien goedkoper 
dus financieel gezien is een verschuiving ook niet erg. 

Algemeen Algemeen 32

Algemeen (politieke vraag): er zijn na de strategische heroriëntatie nieuwe inzichten en 
ook meevallers geweest. Wordt in de begroting gekeken op welke posten eventueel een 
nieuw inzicht mogelijk is in de vorm van een minder drastische bezuiniging of het (deels) 
terugdraaien van de maatregel.

Op dit moment zijn er geen nieuwe inzichten anders dan dat het onderhoud van de 
openbare ruimte onder druk staat. 

Algemeen Algemeen 33
Heel concreet ben ik vooral benieuwd naar de maatregelen openbare ruimte zoals de 
effecten op onderhoud. Als het gaat om speelgelegenheid, biodiversiteit en beleving van 
inwoners van netheid in de woonomgeving zouden wellicht een paar maatregelen 
teruggedraaid kunnen worden.

De bezuinigingen op het onderhoud en vervanging van de openbare ruimte heeft 
direct invloed op de staat van de buitenruimte.  Het aantal meldingen (met name 
over schoon) is de afgelopen maanden toegenomen. 

Algemeen Algemeen 34 Hetzelfde voor Werk en Inkomen. De bezuinigingen op minimabeleid en begeleide 
participatie zijn fors. Wordt in de begroting gekeken waar het wat milder kan?

We wijken niet af van de taakstelling

Fractie: D'66



7 fin. Afwijkingen 1

Wat is het peilmoment van de informatie in de Najaarsrapportage? Klopt het dat de extra 
bedragen voor jeugdmiddelen 2021 nog niet opgenomen zijn in de tabel op pagina 1 van 
het raadsvoorstel? Welk bedrag wordt verwacht voor 2021 en 2022?

Het peilmoment voor de najaarsrapportage 2021 is de meicirculaire 2021. Verwerkt 
is het extra incidenteel budget jeugdzorg 2021 van 1,1 miljoen euro. Het extra 
budget jeugdzorg 2022 wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021.

Projecten/inve
steringen

2

Van de 25 miljoen aan geplande investeringen is nog 5 miljoen niet uitgegeven of 
verplicht. Op al de regels is er nog ruimte ten opzichte van de geplande bedragen. Behalve 
bij IBOR waar 250.000 meer is uitgegeven. De gevraagde verhoging van de kredieten 
bedraagt (zonder onderwijshuisvesting): 512.331 plus 219.000 voor brug Woerden West. 
1. Is het geplande bedrag van 25 miljoen ook als krediet vrijgegeven? 2. Hoe verhoudt de 
overschrijding van de investeringsuitgaven met 250.000 zich tot de gevraagde verhoging 
van de kredieten van 512.331? 3. Hoe verhoudt de onderschrijding bij verkeer zich tot de 
gevraagde verhoging voor de brug Woerden West? 4. Voor de naheffingsaanslag van de 
belastingdienst voor de BTW kosten van scholenbouw Harmelen wordt gevraagd het 
krediet te verhogen met 690.000. In 2020 is gebleken dat de BTW kosten van het 
scholencluster niet compensabel zijn. Is deze te verwachten naheffing opgenomen in de 
jaarrekening 2020? Waarom is dit bedrag niet opgenomen in de tabel in de 
najaarsrapportage in de kolom verplichtingen?

1. Waarschijnlijk doelt u op het bedrag van € 23,1 miljoen in de tabel op 4. Dit is 
door uw raad als krediet vrijgegeven. Dit bestaat uit bedragen die via de 
investeringsplanning bij de begroting 2021 door u is vastgesteld, restant kredieten 
uit eerdere jaren en aanvullende raadsbesluiten met een investeringsbudget. 2. : 
t.a.v. de overschrijding van € 250.000 op IBOR: zoals in de toelichting onder de tabel 
vermeld staat, moeten een aantal uitgaven nog ten laste van verplichtingen geboekt 
worden, waardoor deze lasten nu dubbel als kosten opgenomen zijn. Als dit 
‘afgeletterd’ is, blijven we naar verwachting weer binnen het budget. Er is geen 
verband met de gevraagde verhoging van kredieten. 3.In de in de tabel met 
investeringsbedragen is de stand weergegeven van de geplande investeringen. In de 
laatste maanden van het jaar worden nog steeds werkzaamheden uitgevoerd, 
waarvoor op dit moment nog geen verplichting is aangegaan. 4.De te verwachten 
naheffing is in de jaarrekening opgenomen. De kolom verplichtingen is afgeleid uit 
onze verplichtingenadministratie waar in het ruimtelijk domein gebruik van 
gemaakt wordt. Feitelijk is er dus voor dit bedrag al wel sprake van een verplichting.

Corona 3

Heel transparant wordt in de najaarsrapportage aangegeven welke uitgaven 
samenhangen met Corona. Omdat gekozen is de Corona uitgaven en inkomsten via de 
algemene reserve te laten lopen, en ontvangsten van het Rijk en uitgaven niet in hetzelfde 
jaar vallen, hebben wij de volgende vraag: Wat is het huidig saldo van ontvangen steun 
van het Rijk (2020 en 2021) en de uitgaven 2020 en 2021 zoals die ons zijn gerapporteerd? 
Is er een mogelijkheid dat de gemeente Woerden een deel van de toegekende 
Coronasteun moet terugbetalen aan het Rijk?

Huidig saldo van ontvangen steun via de algemene uitkering van het Rijk is een 
afgerond 4,5 miljoen euro. Extra lasten minder inkomsten afgerond  4,8 miljoen. 
Coronasteunpakketten (onderdeel van de algemene uitkering) hoeven niet te 
worden terugbetaald.
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