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Samenvatting 
Door middel van een begrotingswijziging wordt de begroting 2021 aangepast. Het saldo van de 
Najaarsrapportage bedraagt € 177.220 (tekort). Hierin is opgenomen een storting in de Algemene Reserve ad € 
700.000. 

Gevraagd besluit 
1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en de begroting door middel van een begrotingswijziging 2021 aan te
passen:

2. In te stemmen met de Najaarsrapportage 2021



3. De volgende financiële effecten vanwege het Corona virus door middel van een begrotingswijziging in de begroting 
2021 te verwerken 
 

  
 
4. Het bedrag ad € 498.212 aan de Algemene Reserve te onttrekken 
5. Het bedrag ad € 445.000 aan de Algemene Reserve toe te voegen 
6. De volgende kredieten aan te passen: 
    - Krediet Roll packers Milieustraat te verhogen met € 16.550 
    - Krediet containers Milieustraat te verlagen met € 16.550 
    - Krediet veegmachine te verhogen met € 34.800 
    - Krediet beweegbare bruggen te verhogen met € 422.284 
    - Bijdrage provincie ad € 277.853 t.b.v. krediet beweegbare bruggen te ramen 
    - Krediet ad € 250.000 te ramen voor de vervanging van masten openbare verlichting 
    - Krediet vervanging armaturen met € 250.000 af te ramen 
    - Krediet brug Woerden West te verhogen met € 219.545 
    - Krediet verhardingen begraafplaats Hogewal te verhogen met € 60.000 
    - Bijdrage provincie ad € 60.000 t.b.v. het krediet Hogewal te ramen 
    - Krediet scholencluster Harmelen te verhogen met € 690.000 
7. De beleidsmatige wijzigingen vast te stellen 
  
 
   
 
Inleiding 
Woerden kent voor wat betreft de (bestuurlijke) Planning & Control cyclus de volgende instrumenten: 
 
 
a. Kadernota (kaderstellend voor de volgende begroting 
b. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten) 
c. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en de tussentijdse beleidsverantwoording) 
d. Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording) 
e. Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig). 
 
Wat nu voorligt is dus de Najaarsrapportage 2021. Hierin worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de 
Voorjaarsrapportage opgenomen en de rapportage van de programmadoelen. Van de financiële afwijkingen wordt - 
vanwege de financiële rechtmatigheid - een begrotingswijziging gemaakt, zodat het college geautoriseerd is de voor de 
bijgestelde budgetten. 
 
   
 



Participatieproces 
Niet van toepassing. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Met deze Najaarsrapportage willen wij bereiken dat de budgetten uit de begroting 2021 worden bijgesteld en de raad 
wordt geïnformeerd over de beleidsmatige ontwikkelingen. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De Najaarsrapportage geeft per programma inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstelling van enkele 
kredieten. Bij de verschillende programma's worden deze nader toegelicht. Tevens 
 
   
 
Argumenten 
De Najaarsrapportage geeft per programma inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstellingen van enkele 
kredieten. Bij de verschillende programma's worden deze nader toegelicht. 
 
Daarnaast wordt in de Najaarsrapportage informatie gegeven over: 
 
- De stand van zaken van de budgetoverhevelingen 2020 -> 2021 
- De restant kredieten 
- De financiële effecten van de Corona crisis 2021 
 
Tevens is, zoals beloofd, een monitor opgesteld van de Strategische Heroriëntatie. In de bijlagen zitten overzichten per 
taskforce. Omdat het hier de Najaarsrapportage 2021 betreft wordt de voortgang van deze jaarschijf gemonitord. 
Vanwege het inzicht worden wél alle jaren weergegeven. 
 
In deze Najaarsrapportage is tevens invulling gegeven aan het amendement ''aanpassen onttrekking algemene reserve''.  
In het amendement is opgenomen dat de bij de begroting 2021-2024 voorgestelde onttrekking aan de Algemene Reserve 
van € 700.000 als ''voorlopig'' wordt aangemerkt met de opmerking ''te dekken bij de Voorjaarsnota 2021''. Bij de 
Voorjaarsrapportage hebben wij aangeven daar op dat moment geen gelegenheid te zien. Bij de Najaarsrapportage 
hebben wij meer financieel zicht op het begrotingsjaar 2021 en derhalve hebben wij de storting in de Algemene Reserve 
ad € 700.000 in opgenomen. Inclusief de storting sluit de Najaarsrapportage 2021 met een tekort ad € 177.220. De 
positieve mutaties uit de Najaarsnota zelf bedragen € 697.924 waarmee het genoemde amendement nagenoeg volledig 
is ingevuld.  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
Ten opzichte van de in de Najaarsrapportage benoemde risico's zijn er geen aanvullende risico's te melden. 
 
  
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
De mutaties van de Najaarsrapportage 2021 leiden tot het volgende overzicht/begrotingssaldo. 
 



  
Verder worden enkele kredieten aangepast en vinden ten gevolge van de financiële effecten van de Corona crisis een 
onttrekking en toevoeging aan de Algemene Reserve plaats. 
 
   
 
Communicatie 
De Najaarsrapportage wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel toezicht) gestuurd. 
 
   
 
Vervolgproces 
Van de financiële mutaties wordt een begrotingswijziging gemaakt. Het verzoek is aan de agendacommissie gedaan om 
op 30 september a.s. een technische bespreking te plannen voor de prognoses voor het sociaal domein. Het is 
vervolgens de bedoeling dat op 7 oktober a.s. de politieke bespreking plaatsvindt van de Najaarsrapportage. 
  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
- Artikel 186 van de Gemeentewet 
- Financiële Verordening Woerden 
- Nota Financiële Sturing (concernkader) 
  
 
   
 
Bijlagen 
- Najaarsrapportage 2021 
- Monitoringsstukken Strategische Heroriëntatie 


