Beantwoording technische vragen Partij voor de Toekomst inzake raadsvoorstel Strategische
Heroriëntatie
1.

Is het college het met mij eens dat Schuldenquote geen dwangbuis moet zijn als de
weerbaarheid en solvabiliteit de gemeente daar niet tot dwingen.
o hoe verhoudt zich dit tot het komend begrotingsjaar.
o hoe verhoudt zich dat tot gelden die de gemeente toekomen ter compensatie voor
de extra kosten zoals door corona en sociaal domein.

Er zijn verschillenden indicatoren die in gezamenlijkheid moeten worden bezien om een goed beeld te
hebben van de financiële weerbaarheid van de gemeente. Elke indicator bellicht daarbij wel een
ander aspect. Welke indicator welk aspect belicht staat vermeld in de weerstandparagraaf van de
begroting en de jaarrekening. Het college kijkt naar alle indicatoren om zich een beeld te vormen van
de financiële weerbaarheid. In de strategische heroriëntatie is vooral gekeken naar de ontwikkeling
van de schuldquote omdat deel te fors dreigt te stijgen naar niveaus die onwenselijk zijn.
In de komende begroting wordt inzicht gegeven in de laatste inschatting van de verschillende
indicatoren.
De middelen die het rijk ter beschikking stelt om de kosten van corona te kunnen opvangen zijn naar
verwachting niet toereikend. Effect daarvan worden nu in beeld gebracht maar zal zeker geen
verbetering van de financiële situatie tot gevolg hebben.
2.

We leven in een crisis die zijn weerga niet kent. Nood breekt wetten, is het college dat met
mij eens?

Het college deelt de observatie van de omvang van de coronacrisis. Juist deze crisis laat heel helder
zien dat Woerden ook ruimte op de begroting moet houden om onverwachte uitgaven op te kunnen
vangen. Een duurzaam financieel beleid gaat erom ook ruimte te laten voor onvoorziene
omstandigheden.
3.

Hoe waarborgt het college dat de bouw van een nieuw politiebureau niet ten koste gaat van
de draaglast van inwoners?

Het college waarborgt dit in de (huur)overeenkomst die met de politie wordt gesloten. Uitgangspunt
is en blijft dat de huur de kosten van het politiebureau volledig dient te dekken. Door middel van een
projectadministratie zal dat gewaarborgd worden zodat de raad hier ten alle tijden over
geïnformeerd kan worden De businesscase, die aan de raad tzt zal worden voorgelegd in het kader
van de besluitvorming voor de kredietaanvraag, zal laten zien dat de draaglast van de inwoners niet
in het geding komt bij de bouw van het politiebureau.
4.

Is het college bereid om de besluitvorming voor de heroriëntatie een aantal weken op te
schuiven en derhalve de Provincie om uitstel te vragen?

Gezien het belang om de begroting tijdig af te ronden, met oog op de deadline voor de provincie,
maar ook om voldoende tijd te hebben voor de najaarsnota, analyse corna effecten en het tijdig
opstarten van het jaarrekeningtraject acht het college verder uitstel niet wenselijk. De provincie heeft
reeds aangegeven dat normale begrotingstermijnen moeten worden gehaald. Vooral nu, omdat de
provincie de financiële effecten van de coronacrisis op gemeenten vroeg in beeld wil hebben.
5.

De opschalingskorting voor 2020 en 2021 is bevroren. Deze zou moeten leiden tot een
korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Is dat verdisconteerd in deze
heroriëntatie.

Het opschorten van de Opschalingskorting in 2020 en 2021 zorgt ervoor dat het gemeentefonds
minder wordt gekort. Hierstaan weer andere tegenvallers in de septembercirculaire tegenover.
Effecten van de septembercirculaire worden momenteel doorgerekend en zijn geen onderdeel van de
strategische heroriëntatie en worden ook zoals gebruikelijk niet in de begroting meegenomen.

