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Overzicht vraag - antwoord raadsvoorstel strategische heroriëntatie
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Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Tabel 1. Noodzakelijk
geachte uitgaven
(amendement
raadsbesluit
20R.00676) *

Op welke wijze kunnen de hogere kosten voor de koeienmart worden
verlaagd door bijvoorbeeld hogere kosten aan de commerciële partijen
door te berekenen.

De hogere kosten van de koeiemart zijn niet door te belasten naar de
commerciële partners.
De baten van de koeiemart (commerciële partijen) komen van:
‐Kermisexploitanten
‐Markkraamhouders

Noodzakelijk geachte uitgaven

Jaar

OMSCHRIJVING

Invest

2021

2022

2023

2024

Hogere kosten koeiemart
2021
0
25.000 25.000 25.000
Onafhankelijke cliëntondersteuning
2021
0
0
0
0
Brug wielerparcours (onderhoud)
2021
7.000 7.000 7.000 7.000
Brug wielerparcoours (investering)
2021
0
0
0
0
0
Regiomarketing
2021
0
13.000 13.000 13.000
Vervanging duiker Oostdam door duikerbrug
2021
200.000 0
12.000 11.840 11.680
Voorbereiding Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022
2021
65.000 0
0
0
Vervangende nieuwbouw brandweerpost Harmelen
2021/2022 via VRU 0
0
83.680 83.680
Vervangende nieuwbouw brandweerpost Zegveld (excl rente grond ) 2021/2022 via VRU 0
0
81.295 81.295
Vervangende nieuwbouw brandweerpost Kamerik
2026/2027 via VRU 0
0
0
0
T otaal
72.000 57.000 221.815 221.655
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Tabel 1. Noodzakelijk
geachte uitgaven
(amendement
raadsbesluit
20R.00676) *

Er wordt €7000 vanaf 2021 geraamd voor onderhoud van de brug voor
het wielerparcours. De investering staat op 0. Hoe zit dit? Wat mij betreft
geen brug.
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Kermisexploitanten:
Verreweg de grootste baat van de koeiemart komt van de kermisexploitanten.
De baten van de kermisexploitanten gaat op basis van inschrijving op de
verschillende plekken op het exercitieveld. Waarbij in principe geldt: “De
hoogste inschrijver wint”.
Marktkraamhouders:
Vorig jaar hebben we een doorbelasting van de hogere kosten gedaan in de
tarieven van de kramen koeiemart. De tarieven zijn gemiddeld met ongeveer
12,5 % verhoogd. Dit leverde een extra baat op van ongeveer eur. 3000,‐. De
tarieven van de kraamverhuur koeiemart zijn hoger vergeleken met die van
vergelijkbare markten. Bij nog meer doorbelasten van kosten (hogere
tarieven) lopen we een aanzienlijk risico van verschraling en/of teruglopende
inschrijving van het aantal kramen.
De omschrijving “onderhoud wielerbrug” is niet correct. Het moet zijn
“andere maatregelen ter verbetering veiligheid oversteek wielerparcours”.
Wielersport is een focussport en daarom moet er voor onderhoud en
veiligheid van het parcours een budget gereserveerd worden.
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Regiomarkering vanaf 2022 weer kosten opgenomen. Wat is de reden?
Kunnen we dit niet helemaal schrappen?

De bijdrage wordt aangevraagd voor onze regionale bijdrage aan Cheese
Valley en Groene Hartmarketing. We werken hierin samen met de regio. De
gevraagde regionale bijdrage is verhoogd waardoor we meer budget nodig is
om de regio blijvend op de kaart te zetten als toeristische bestemming. Zeker
in deze en post‐Corona‐tijd en neergaande economische vooruitzichten is
belangrijk om aan gezamenlijke marketing te blijven doen om bezoekers (en
daarmee uitgaven in onze gemeente) aan te trekken.

4

Tabel 1. Noodzakelijk
geachte uitgaven
(amendement

Vervanging duiker Oostdambrug, alleen de duiker vervangen. Waarom
een brug ipv enkel duiker in dit overzicht? Klopt dit overzicht nog?

De ambitie voor het vergroten van de ingestortte duiker naar een
doorvaarbare duikerbrug is opgenomen in de grote investeringslijst. Conform
amendement.

5

Wat betekenen deze ombuigingen voor de investeringen die in de jongste
Aanvullende vragen
over investeringen en begroting on hold zijn gezet? Kunnen alle benodigde (vervangings‐
)investeringen in bestaande infrastructuur nu wél uitgevoerd worden?
reserveringen

Op basis van het voorstel zal een nieuwe MOP en een investeringsplan
worden opgesteld.

6

Aanvullende vragen
Zo nee, welke investeringen heeft het college definitief afscheid van
over investeringen en genomen?
reserveringen

Op basis van het voorstel zal een nieuwe MOP en een investeringsplan
worden opgesteld.

7

Aanvullende vragen
Zijn er reserveringen die zouden kunnen worden vrijgemaakt.
over investeringen en Bijvoorbeeld die voor infrastructurele werken. Is er een overzicht van de
reserveringen
reserveringen?

De reserveringen die op dit moment kunnen worden ingezet voor de
investeringen zijn in de investeringsplanning opgenomen.

8

Aanvullende vragen
Begrijpen wij goed dat met de bezuinigingen op diverse domeinen een
over investeringen en investeringsruimte van bijna 15 miljoen wordt gecreëerd waarvan 8,8
reserveringen
mio extra wordt gereserveerd voor brug Woerden‐West, bovenop de al
bestaande reservering?
Aanvullende vragen
Het college maakt in deze heroriëntatie al de keuze voor een
over investeringen en Rembrandtbrug. Dat levert onvermijdelijk allerlei vervolginvesteringen op
reserveringen
in openbare ruimte in de omgeving van die brug. Zijn deze
vervolginvesteringen allemaal in beeld en begroot?

Het woord ‘’bestaande reservering’’ klopt in feit niet. De investeringen voor
de Brug Woerden West (vóór variant Rembrandbrug) zijn in de investeringen
begroting 2020‐2023 opgenomen

9
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Ja, zie raadsvoorstel Burg Woerden West
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Aanvullende vragen
Eén van de gevolgen zal het verkleinen van het voor bedrijvigheid
over investeringen en benutbaar oppervlak van bedrijventerrein barwoutswaarder zijn? Is al
reserveringen
duidelijk wat de gevolgen zijn voor de hoeveelheid extra (schuif‐)ruimte
die wij hierdoor nodig hebben?

Nee. Er is op dit moment nog geen koppeling gemaakt met het project
Schuifruimte bedrijventerreinen.

11

Aanvullende vragen
Investeringsoverzicht: grondexploitatie staat er met aantal posten op.
over investeringen en Graag uitleg over hoe deze zich verhouden tot de strategische
reserveringen
herorientatie? Is er effect op de solvabiliteit of weerstandsvermogen? En
zo nee: kan dit een positief effect hebben?

Voor de grondexploitaties geldt dat de raad hiervoor een separate
schuldquote heeft bepaald. De investeringen die t.l.v. de grondexploitaties
komen hebben vooralsnog géén effect op de Strategische Heroriëntatie of het
weerstandsvermogen. Uitgaande van een sluitende grondexploitatie heeft dit
op langere termijn geen effect op de solvabiliteit omdat de kosten worden
terugverdiend door de opbrengsten.

12

Jeugd en WMO/ Werk Incidentele WMO subsidies: wat zijn nu voorbeelden van die incidentele
en Inkomen
subsidies. Maw: wie gaan dit voelen?

Door het aframen van dit budget zijn er minder mogelijkheden om incidentele
subsidie te verstrekken voor bijvoorbeeld pilotprojecten of extra
werkzaamheden vanuit subsidiepartners of voor nieuwe aanvragers. Het kon
daarbij gaan om kleine subsidies voor buurtactiviteiten, of bijvoorbeeld het
organiseren van een incidenteel evenement of activiteit. Het college stelt voor
om het inwonersinitiatievenbudget opnieuw te creëren. Het blijft daardoor
mogelijk om incidentele subsidies te verstrekken aan (vernieuwende)
inwonersinitiatieven zoals bijvoorbeeld in het verleden subsidie is verstrekt
aan: de regenboogweek, opschoondag, een mozaiekbank t.b.v. bevordering
van ontmoeting, de thuisbus, stichting zomerwens en kerstwens, en kleine
aanpassingen en veranderingen in de openbare ruimte t.b.v. sociale cohesie.
Daarnaast is er via Hart voor Woerden een beperkt projectbudget beschikbaar
voor innovatie en vernieuwing waar nieuwe aanvragers een beroep op
kunnen doen. Deze maatregel heeft dus geen effect op inwoners of
organisaties.
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Jeugd en WMO/ Werk Het stoppen van Ferm Wijzer en Basis Arbeidsmarkt en ook de enveloppe
en Inkomen
arbeidsparticipatie: hoe verhoudt zich dat tot de ingezette koers waar de
raad uitdrukkelijk voor heeft gekozen om niet alleen te focussen op
mensen toeleiden naar werk maar ook naar meedoen. Iedereen doet
mee.

Deze lijn wordt voortgezet op een versoberde en daardoor ook efficiëntere
wijze. Mensen blijven de ondersteuning krijgen waarop ze recht hebben.
Zeker voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt is zorg en
participatie als eerste in beeld. Hiervoor is Woerden Wijzer als eerste aan zet.
In Ferm Wijzer was de opzet dat Ferm Werk en Woerden Wijzer na een
gezamenlijke intake zouden afspreken wie welke taken zou oppakken binnen
het traject. In deze uitwerking wordt er door Ferm Werk beoordeeld dat er
een lange afstand is tot de arbeidsmarkt en dat Woerden Wijzer zich
vervolgens bezig houdt met de activering van mensen. Toeleiding naar
(arbeidsmatige) dagbesteding of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk valt in het
pakket van Woerden Wijzer. Middels de casemanagement aanpak wordt
gemonitord of er stappen gezet kunnen worden naar toeleiding naar werk.
Dan vindt de overdracht naar Ferm Werk plaats. Het adagium ‘Iedereen doet
mee’ blijft conform de afspraken in de MAG.

Jeugd en WMO/ Werk Verlagen max declaratieregeling. Hoeveel mensen maken nu gebruik van
en Inkomen
een vergoeding meer dan €180,00?

De uitgaven op de declaratieregeling worden geregistreerd op
huishoudniveau. Het aantal personen waarvoor vergoedingen is verstrekt kan
alleen worden geschat. Dat betekent dat we niet precies kunnen melden
hoeveel mensen er minimaal €180,‐ hebben gedeclareerd. Wat we wel
kunnen zeggen is het volgende:
1.Er zijn 418 huishoudens die (vrijwel)het maximale bedrag hebben
gedeclareerd (te weten meer dan €200,‐ per gezinslid, dit zijn naar schatting
842 personen)
2.Er zijn 463 huishoudens waaraan gemiddeld per gezinslid minimaal
€180,00 is verstrekt. Naar schatting betreft dit 935 personen.
3.Er zijn 576 huishoudens die welzijnsac viteiten voor volwassenen hebben
gedeclareerd voor naar schatting 739 personen.
Omdat er niet op persoonsniveau, maar op huishoudniveau wordt
geregistreerd, is ervoor gekozen om u te informeren met het aantal
huishoudens. Dat is met zekerheid te zeggen. In de uitwerking zullen de
schattingen nader worden berekend.
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Jeugd en WMO/ Werk Regiotaxi: effect voor beperkte doelgroep staat in de rib met overzicht
en Inkomen
zoekrichtingen: over welke beperkte doelgroep hebben we het dan? Wat
wordt bedoeld met een voorliggende vervoersdienst (vorige rib)

Met een voorliggende vervoersdienst bedoelen we een vervoersdienst die
voornamelijk draait op vrijwilligers en waarbij inwoners geen Wmo‐indicatie
nodig hebben. Deze vervoersdienst neemt (deels) de doelgroep van de
regiotaxi over en daarom is vervoer van deur tot deur van belang. ANWB‐
automaatje is een goed voorbeeld van een voorliggende vervoersdienst op de
regiotaxi. De business case richt zich op een beperkte overname van de
regiotaxi naar een voorliggende vervoersdienst, namelijk maximaal 25% van
de doelgroep en inwoners zonder hulpmiddel. In de praktijk blijkt dat deze
inwoners nu vaak ook al gebruik maken van o.a. Automaatje i.c.m. de
Regiotaxi. In die zin heeft de matregel dus effect voor een beperkte
doelgroep. Namelijk inwoners zonder hulpmiddel die nu in veel gevallen ook
al gebruik maken van de voorliggende vervoersdiensten. Het kan ook zijn dat
die beperkte doelgroep een iets hogere bijdrage per rit gaat betalen. Daar
staat tegenover dat het sociale aspect van het vervoer (verbinding inwoners‐
chauffeurs en inwoners onderling, bestrijding eenzaamheid, versterken
sociaal netwerk) groter is.

Jeugd en WMO/ Werk PGB‐ is er info over het type inwoners qua inkomenspositie, dat gebruik
en Inkomen
maakt van PGB? Want inwoners moeten dit gaan bijlappen en wat kan
dat beteken. Het terug naar 75% voor iemand met max PGB: over
hoeveel geld heb je het dan op jaarbasis?

Wij beschikken niet over de inkomensgegevens van onze inwoners met een
Pgb. Wat beteft het terugbrengen van het ZIN tarief naar 75% voor zorg
ingekocht bij ZZP‐ers of organisaties die niet gecontracteerd zijn: Voor de
huishoudelijke hulp gaat het over een vermindering van € 7,05 per uur
(huidige ZIN‐tarief is € 28,20). Voor begeleiding licht gaat het om een
vermindering van € 10,58 per uur (huidig ZIN tarief is € 42,30). Om hoeveel
geld dit gaat op jaarbasis hangt sterk af van de indicatie. De vraag is of
inwoners dit moeten gaan bijlappen. Het kan ook zijn dat de zorgverlener het
voor het nieuwe tarief kan uitvoeren of dat de inwoner op zoek gaat naar een
andere zorgverlener. Uit omringende gemeenten en uit jurisprudentie blijkt
namelijk dat het niet nodig is ook aan niet‐gecontracteerde aanbieders en ZZP‐
ers 100% van het ZIN‐tarief te verstrekken. Als het Pgb‐tarief naar beneden
wordt gesteld komt er daarnaast een overgangsregeling, zodat inwoners en
zorgverleners zich kunnen voorbereiden op het nieuwe tarief.
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Jeugd en WMO/ Werk Versoberen HH: de definitie ‘schoon huis’ heeft nogal wat juridische
en Inkomen
problemen veroorzaakt. Wat is daarover bekend? En wat doen we nu dan
meer dan ‘schoon huis’? Is het in Woerden dan nivo ‘gezellig huis’? Dus
wat gaan inwoners missen met de nieuwe criteria? Want het levert geld
op, dus het moet ergens vanaf gaan.

In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Antwoord
Het is belangrijk dat bij deze manier van indiceren er een onafhankelijk
onderzoek gedaan wordt in hoeveel basisuren het resultaat “een schoon huis”
gerealiseerd kan worden. Voor het uitvoeren van dit onafhankelijke
onderzoek is dan ook budget geraamd vanuit de taskforce Jeugd/Wmo. De
uitkomsten van dit onderzoek geven de kaders waaruit blijkt hoeveel uur er
minimaal nodig is aan huishoudelijke hulp om het basisresultaat een schoon
huis te bereiken. Dat wil zeggen: een schone leefruimte, slaapruimte,
badkamer/toiletruimte en keuken. Bij sommige cliënten is de basis niet
voldoende en zijn er ook nog aanvullende modules bijv: extra schoon voor
bijvoorbeeld longpatiënten, schone kleding, regievoering en als er jonge
kinderen verzorgd moet worden. De inwoner krijgt altijd een indicatie in uren
afgegeven. De juridische problemen zaten hem in het feit dat gemeenten
indiceerden met een beschrijving “het bereiken van een schoon en leefbaar
huis” i.p.v. een indicatie in uren.
O.a. de gemeente Stichtse Vecht indiceert op deze manier en uit data blijkt
dat zij gemiddeld minder minuten indiceren dan in Woerden. In Woerden
wordt gekeken welke activiteiten nodig zijn en hoeveel minuten hiervoor
staan. Deze manier van indiceren is gebaseerd op de richtlijn Normuren CIZ
protocol hulp bij het huishouden (2005). Dit is inmiddels een vrij gedateerd
onderzoek. Door een nieuwe onafhankelijk onderzoek uit te voeren maakt het
helder dat het mogelijk is om een huis schoon en leefbaar te houden in de
onderzochte tijd. De verwachting is dat bij herindicatie een groot aantal
inwoners minder uren hulp verstrekt krijgen dan voorheen. Er zal daardoor
minder tijd zijn voor sociaal contact met de hulpverlener en daarnaast zullen
er minder uren geindiceerd worden voor bijvoorbeeld het standaard
schoonmaken van ruimten in de woning die niet tot een basisvoorziening
horen zoals studeerkamers, zolderverdieping e.d. Ook hier is maatwerk
mogelijk door toepassing van extra modules.
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Jeugd en WMO/ Werk Het stoppen van de I‐cloud – wat betekent dat? Wat komt er voor in de
en Inkomen
plaats?

De inwonercloud is nog niet operationeel. De bedoeling van de inwonercloud
is dat inwoners zelf inzage krijgen in, en regie hebben op o.a. hun dossier; het
is een eigen digitale omgeving voor de inwoner. De inwoner heeft daarmee
zelf digitaal zicht op zijn eigen dossier en kan direct contact leggen met
WoerdenWijzer. Het ontwikkelen van een dergelijk systeem is geen wettelijke
verplichting, en we zijn nog niet begonnen met de introductie en
communicatie van deze doorontwikkeling. Het niet invoeren van
inwonercloud betekent dat deze mogelijkheid voor inwoners er niet komt. Er
komt niets voor in de plaats. Uiteraard is er wel dossiervorming conform de
wettelijke eisen in het digitale systeem Cumulus. Inwoners hebben altijd het
recht inzage te krijgen in hun dossier zoals opgenomen in Cumulus. Als de
financiële positie van de gemeente sterker is, kan er voor gekozen worden
deze ontwikkeling weer op te pakken.

Jeugd en WMO/ Werk Wat kost casemenagement? Hoeveel mensen werken daar aan, wat
kosten ze, wat doen ze. Verhouding tussen direct clientgebonden en
en Inkomen
indirecte uren. En hoeveel strategische capaciteit? Graag wat specifieker
dan wat in de rapportages staat.

De kosten voor casemanagement zitten met name in de inzet van personeel.
De formatie van Woerden Wijzer is als volgt opgebouwd:
‐ 13,1 fte in het Jeugd‐ en gezinsteam (exclusief regionaal bureau leerplicht,
inclusief gedragswetenschapper, implementatiebegeleider en teammanager),
met personeelslasten van € 1.052.949
‐ 26,6 fte in het Sociaal Team (exclusief schuldhulpverlening, maar inclusief
integrale toegang, mantelzorgconsulent en welzijnscoaches,
implementatiebegeleiders en teammanager), met personeelslasten van €
1.980.731
Strategische capaciteit is niet binnen de teams van Woerden Wijzer aanwezig.
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75% van de tijd van de casemanagers wordt aan casusgebonden activiteiten
besteed (dit is vergelijkbaar met het percentage casusgebonden uren in
andere gemeenten; gemiddeld 70 tot 75%). Deze tijd wordt besteed aan
huisbezoeken, gesprekken en contact met inwoners, het samen met inwoners
opstellen van ondersteuningsplannen, begeleiding van inwoners tijdens hun
hulpvraag (volgen van de case/nazorg, bijsturen waar nodig) en het
onderhouden van contact met aanbieders over casuistiek. De overige tijd
wordt besteed aan indirecte casusgebonden activiteiten zoals casuistiek
bespreking, opstellen van beschikkingen, administratie, collegiaal overleg,
werkverdeling, etc. In 2019 heeft het team 575 aanvragen voor jeugd (ex
indicaties andere verwijzers en 1744 aanvragen voor Wmo afgehandeld.
In bijlage 2 onder punt 3 van de rapportage van de taskforce Jeugd en Wmo is
de volledige opbouw van de organisatie en kosten daarvan in het sociaal
domein opgenomen. Er is de laatste jaren een aantal taakstellingen opgelegd
rondom organisatiekosten, een opsomming van deze taakstellingen is te
vinden in tabel 3 in paragraaf 2.2 van de eindrapportage van de taskforce
Jeugd en Wmo. Daarnaast rust op de invoering van casemanagement een
besparing van € 1.000.000.
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Jeugd en WMO/ Werk Werken in de wijk wordt ontzien. Wat is het directe effect voor inwoners
en Inkomen
als dat wel zou worden stopgezet? Worden locaties gesloten? Worden
functies geschrapt? Of worden voorgenomen locaties niet verder
ontwikkeld en wordt gestopt met voorbereidende en beleidsmatige
werkzaamheden?

In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Antwoord
Zoals opgenomen in de achterliggende stukken (eindrapportage Wmo/Jeugd)
kan een besparing op sociaal werken in de wijk in diverse varianten worden
doorgevoerd. In de eindrapportage Jeugd/wmo zijn twee varianten
uitgewerkt (variant 1 en 2). Het betreft in beide varianten besparingen op de
uitvoeringspraktijk zoals: activiteitenkosten, locaties, en inzet door
buurtverbinders. In variant 1 stopt de ontwikkeling van de locaties
(buurthuizen en dorpshuizen). De mogelijkheden voor inwoners voor
opzetten van en deelname aan activiteiten, opbouw van sociale netwerken en
betere ondersteuning wordt hierdoor beperkt. Dit heeft een direct effect op
inwoners. Dit kan een toename van eenzaamheid veroorzaken, een afname
van zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor deelname aan de
maatschappij worden beperkt. In Variant 2 stopt ook de volledige inzet van de
buurtverbinders. Inwonersactiviteiten hebben geen ondersteuning meer,
sociale netwerken worden niet verdicht.
Daarnaast stoppen de subsidies aan de maatschappelijke accommodaties.
Hierdoor komt de exploitatie van buurthuizen en dorpshuizen in gevaar en is
sluiting een zeer waarschijnlijk gevolg. Als er helemaal gestopt wordt met
Sociaal Werken in de Wijk, variant 2, kan er tevens € 25.000 bespaart worden
die nu wordt ingezet op uitvoeringsgericht beleid zoals inzet voor
voorbereidende werkzaamheden voor de doorontwikkeling van locaties. Het
grootste deel van de besparing betreft dus de uitvoering, een klein deel van
de besparing (25.000) betreft het stoppen met voorbereidende en
beleidsmatige werkzaamheden.
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Fractie: Progressief Woerden
Datum ontvangen: 8 september 2020
Steller:
Vraag‐
nr
21

Betrekking op:

Vraag

Jeugd en WMO/ Werk Over verhouding uitvoering en beleid SD ‐ overzichtje uit eerste RIB blz 75‐
wat is OCS? De fte voor Werk&Inkomen zijn toch in feite ook
en Inkomen
beleidsmatig omdat de hele uitvoering bij Ferm Werk zit? Lees ik goed
dat minder dan de helft uitvoering is irt beleid en ondersteuning?

Technische vragen raadsvoorstel Strategische herioriëntatie

In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Antwoord
Het betreffen hier geen uren voor werk en inkomen, OCS is de benaming voor
'onderwijs, cultuur en sport'. Het team strategie en beleid sociaal domein
voert zowel beleidsmatige taken rondom deze onderwerpen uit, zoals
onderwijshuisvesting, sport(accommodaties) en cultuurbeleid als uitvoerende
taken zoals bijvoorbeeld kinder‐/peuteropvang en leerlingenvervoer. Voor
werk en inkomen zit in het team strategie en beleid inderdaad alleen
beleidsmatige capaciteit omdat de uitvoering bij Ferm Werk is georganiseerd.
De totale beleidscapaciteit voor werk en inkomen binnen het team bedraagt
1,9 fte. Op basis van dit overzicht is voor werk en inkomen geen verhouding
tussen uitvoering/ondersteuning en beleid af te lezen. De verhouding
beleidsmatige en uitvoerende capaciteit voor Jeugd en Wmo is te vinden in de
eindrapportage jeugd/wmo, bijlage 2, onder punt 3. Er is 8,3 fte formatie in
het team strategie en beleid en 51 fte uitvoerende capaciteit (dit is inclusief
team bedrijfsvoering waar factuurafhandeling, administratie, registratie en
informatiemanagement is belegd).
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Fractie: Progressief Woerden
Datum ontvangen: 8 september 2020
Steller:
Vraag‐
nr
22

Betrekking op:

Vraag

Jeugd en WMO/ Werk Wat is er te voorzien aan effecten van het minimaliseren armoedebeleid.
en Inkomen
Is dit op het niveau van het wettelijk minimum.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische herioriëntatie

In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Antwoord
Er is geen wettelijk minimum voor armoedebeleid. Er is een inkomen op
bijstandsniveau dat wordt verstrekt en er geldt een minimum loon.
Gemeenten dragen zorg voor inkomen op het moment dat inwoners in de
bijstand komen en voorzien in een bijdrage in bijzondere omstandigheden,
daarvoor bestaan verschillende vormen van bijzondere bijstand. Hier zijn
wettelijke kaders voor vastgelegd. Alles wat de gemeente inzet aan
tegemoetkoming in kosten, zoals bijvoorbeeld internet of de tegemoetkoming
meerkosten zorg, of bijdragen aan participatie, zoals de welzijnsactiviteiten, is
een beleidskeuze. In de gemeente Woerden kunnen ook inwoners met een
inkomen iets boven het bijstandsniveau gebruik maken van verschillende
voorzieningen, zoals de declaratieregeling. Alle aanvullende
inkomensondersteunende maatregelen zijn bedoeld voor mensen met een
laag inkomen. Het aanbrengen van beperkingen in de hoogte van
vergoedingen of de doelgroep voor regelingen zal door deze inwoners worden
gevoeld en hen beperken in hun mogelijkheden.
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Fractie: Progressief Woerden
Datum ontvangen: 8 september 2020
Steller:
Vraag‐
nr
23

Betrekking op:

Vraag

Jeugd en WMO/ Werk Wat is de verwachting van toename armoede tgv corona. Is daar al
en Inkomen
inzicht in. Wat is bekend over toename schuldhulpverlening, bijstand?

Technische vragen raadsvoorstel Strategische herioriëntatie

In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Antwoord
De verwachting is dat de armoede zal gaan stijgen. Er was een sterke stijging
te zien van het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering heeft aangevraagd
in maart en april. Daarna zijn deze aanvragen afgevlakt. Ferm Werk geeft
maandelijks informatie over de belangrijkste ontwikkelingen. Binnenkort
ontvangen we de maandelijkse rapportage over augustus. In de
kwartaalrapportage van Ferm Werk (naar verwachting over 2 weken voor uw
raad beschikbaar) wordt de precieze stand van zaken tot 30 juni
weergegeven. Op dit moment zien we geen sterke stijging van het beroep op
de declaratieregeling of andere voorzieningen. De verwachting is dat wanneer
armoede langer duurt en problemen groter worden, inwoners vaker een
beroep zullen doen op voorzieningen zoals de declaratieregeling. Dat zal
volgend jaar naar verwachting meer zichtbaar worden.
Voor schuldhulpverlening geldt dat er geen stijging is van het aantal
aanvragen en dat dit ook niet op hele korte termijn wordt verwacht.
Gemiddeld duurt het 5 jaar voor mensen met financiële problemen
aankloppen bij Schuldhulpverlening. We verwachten wel doordat we vanaf 1
oktober 2020 gaan starten met Vroegsignalering, we mensen in een vroeger
stadium gaan bereiken, waardoor er minder mensen in de grote financiële
problemen gaan komen.
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Fractie: Progressief Woerden
Datum ontvangen: 8 september 2020
Steller:
Vraag‐
nr
24

Betrekking op:

Vraag

Jeugd en WMO/ Werk Wat zijn verwachte maatschappelijke effecten van schrappen
en Inkomen
participatiebeleid (Ferm Wijzer, Basis arbeidsmarkt)?

25

Openbare ruimte

26

Openbare ruimte

Maatregel 11: Analyse geeft aan dat het vegen goedkoper kan. Waarom
is dit niet realiseerbaar?
12: besparing van inhuur naar vast. Waarom is hier alleen bij de
openbare ruimte een besparing mogelijk en niet bij andere domeinen?

Technische vragen raadsvoorstel Strategische herioriëntatie

In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Antwoord
De verwachting is dat door het inrichten van een goed afgebakend proces,
een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen Ferm Werk en
Woerden Wjizer en het op peil brengen van het kennisniveau ten aanzien van
de doelen van de Participatiewet bij consulenten Woerden Wijzer, er voor de
inwoner weinig verandert ten opzichte van de huidige situatie. Ferm Werk
blijft met behulp van hun Test en Training centrum verantwoordelijk voor de
intake en een duidelijke formulering wat er nodig is om mensen te activeren,
danwel te laten participeren. Vervolgens kan de inwoner met Woerden Wijzer
met deze doelen aan de slag. Op het moment dat toeleiding naar werk weer
passend is voor de inwoner pakt Ferm Werk de draad weer op, en mogelijk
lopen voorzieningen tijdelijk samen op. Een efficiëntere aanpak met een
duidelijk aanspreekpunt, 1 partij verantwoordelijk en met afgebakende
doelen zou er toe moeten leiden dat mensen geactiveerd worden en wanneer
er toegeleid kan worden naar werk, de verbinding met Ferm Werk wordt
gezocht. Zij begeleiden mensen vervolgens naar werk, dat kan zowel beschut
werk of regulier werk zijn.
Uit nadere analyse blijkt dat uitvoering van de veegwerkzaamheden door de
markt niet goedkoper is dan de huidige werkwijze.
Binnen het domein OR is dit onderdeel concreet uitgewerkt. Voor de andere
domeinen is deze exercitie nog niet op deze wijze uitgevoerd. Vanuit de
bestuursopdracht wordt gekeken naar de mogelijkheden om inhuur om te
zetten naar vast ter verlaging van de vaste formatie.
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Fractie: Progressief Woerden
Datum ontvangen: 8 september 2020
Steller:
Vraag‐
nr
27

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Openbare ruimte

15: waarom staat kostendekkende exploitatie begraven als categorie 2
genoemd, maar in de laatste kolom als niet haalbaar. Wat is het verschil
tussen de huidige exploitatie en de kostendekkende?

De kostendekkendheid van de exploitatiebegraafplaatsen schommelt al jaren
rond de 80%.

De tarieven voor begraven in Woerden zijn vergeleken met omliggende
gemeenten meer dan gemiddeld. Om de exploitatie kostendekkend te maken
moeten de tarieven omhoog en/of andere mogelijkheden gevonden worden
om baten te genereren. In 2020 wordt aan de raad het beleidsplan begraven
aangeboden. In dit beleidsplan wordt onder andere ingegaan op de vraag hoe
we de kostendekkendheid van de exploitatie van begraafplaatsen omhoog
kunnen brengen.
28

Openbare ruimte

18: straatvegen toekennen aan rioolrecht of aan de
afvalstoffenheffing. Waarom is een hoger percentage dan 35% niet
realiseerbaar?

Technische vragen raadsvoorstel Strategische herioriëntatie

In Woerden wordt straatreiniging uit de afvalstoffenheffing (65%) en
rioolheffing (35%) gefinancierd. De reden om deze maatregel als ‘niet
realiseerbaar’ te labelen is omdat dit daardoor geen bezuiniging is voor de
algemene middelen.
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Fractie: Progressief Woerden
Datum ontvangen: 8 september 2020
Steller:

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag‐
nr
29

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Parkeren

Er staan geen niet‐opgenomen maatregelen bij parkeren. Is daar
voldoende onderzocht. Wat zou invoeren betaald parkeren op alle dagen
en ook verhoging tarief kunnen opleveren? Wat zijn de mogelijkheden
om het aantal uren “gratis” parkeren te verminderen?

Momenteel zitten we midden in het proces om te komen tot een nieuw
parkeerbeleid voor Woerden. Zo hebben we nu één van de vier avonden met
de werkgroep voor de binnenstad afgerond en hebben we net de tweede
avond (van drie) met de klankbordgroep van de schilwijken gehad. Het is de
bedoeling dat we na het doorlopen van alle avonden beschikken over een
gedragen advies voor het nieuw op te stellen parkeerbeleid gebaseerd op
participatie, in lijn met het raadsbesluit van 12 maart jl.. Vanuit het nieuwe
beleid, dat voor december dit jaar gepland staat om ter goedkeuring aan de
raad voor te leggen, kunnen we gaan kijken naar de effecten zijn zoals bij
vraag opgesteld, voor zo ver dit in lijn is met dit nieuwe beleid c.q. het advies
van de werk/klankbord groepen.

30

Milieu

2: wat zijn de effecten van het halveren van het budget voor
gebiedsgericht grondwaterbeheer?

Door de samenwerking en afspraken die de gemeente Woerden met de
gebiedspartners maakt, is het mogelijk het budget voor de gebiedsgerichte
aanpak grondwaterbeheer te verlagen.
De planning is dat dit najaar de afspraken voor de gebiedsgerichte aanpak
grondwaterbeheer worden vastgelegd in een overeenkomst met de
gebiedspartners. Daarmee komt deze gebiedsgerichte aanpak in de
uitvoeringsfase. In het eerste jaar 2021 zijn nog extra implementatiekosten te
verwachten en is een budget geraamd van € 60.000,‐. Daarna gaat het jaarlijks
om een budget voor de uitvoeringskosten die worden geraamd op € 40.000,‐.
Hierbij is wel de aantekening dat de uitvoering van dit plan nog 20 jaar
doorloopt waarbij niet alle uitgaven nu al te overzien zijn. Tevens zijn er
financiële risico’s verbonden aan dit traject waarbij er tussentijds mogelijk
nog beheersmaatregelen getroffen moeten worden.
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Fractie: Progressief Woerden
Datum ontvangen: 8 september 2020
Steller:
Vraag‐
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31

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

OZB

met de nieuw voorgestelde OZB verhoging: hoe verhoudt Woerden zich
dan tot andere gemeentes. Nog steeds lager, gemiddeld, of hoger?

Zowel landelijk als regionaal kampen veel gemeenten met een tekort en
gebruiken zij onder andere de OZB om meer inkomsten te genereren. Zij staan
voor dezelfde keuzes. Afhankelijk van deze keuzes kunnen wij pas weer de
verhouding ten opzichte van de andere gemeenten bepalen. Dan nog is het
vergelijken van tarieven niet erg informatief omdat gemeenten met
goedkopere woningen hogere tarieven nodig hebben om hun opbrengsten te
krijgen dan gemeenten met dure huizen.
In maart ontvangen wij de Atlas van de lokale lasten van het Coelo van het
jaar daarvoor en kunnen wij u bij het voorstel van het vaststellen van o.a. de
ozb‐tarieven informeren over de ranking.
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Fractie: D66
Datum ontvangen: 9 september 2020
Steller: Birgitte van Hoesel
Vraag‐ Betrekking op:
nr
1
Duurzaamheid

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag

Antwoord

In het raadsvoorstel staat de keuze het tempo van duurzaamheid te laten
aansluiten op het tempo van het Rijk. Onder 1.7 (overzicht van
maatregelen) staat aangegeven: de activiteiten rond het Klimaatakkoord
vanaf 2022 te betalen uit extra Rijksgelden.

Naast een financiële keuze gaat het om afhankelijkheid van anderen. De
gemeente is sterk afhankelijk van het rijk, denk aan wettelijke mogelijkheden
om woningen van het aardgas te halen, de huidige mogelijkheden van
financieringen en subsidies. We blijven ambitie houden. Zo blijft het doel om ons
vastgoed in 2030 CO2‐neutraal te hebben. De gemeente heeft immers zelf
invloed op het vastgoed.

‐ Is dit alleen een financiële keuze? Of bedoelt u dat de keuze ook effect
heeft op de afgesproken doelen en prestaties van de gemeente Woerden
2

Kwaliteit openbare
ruimte

Het voorstel gaat uit van de huidige kwaliteitsnormen en is alleen
financieel gedreven. In de openbare ruimte zijn meerdere definities van
kwaliteit mogelijk. Denk aan technische kwaliteit, esthetische kwaliteit,
kwaliteit op duurzaamheid, kwaliteit in relatie tot financiële schaarste,
kwaliteit over hele levensduur etc. Is er bij de uitwerking ook gekeken
naar maatregelen gericht op aanpassingen van het kwaliteitsniveau?

Bij de uitwerking van de SH zijn de verschillende knoppen waaraan gedraaid kan
worden onderzocht. In de eindrapportage valt te lezen dat de knop
kwaliteitniveau niet de gewenste bezuiniging opleverde die gevraagd werd in de
SH.

3

Investeringen

De investeringsruimte is in het voorkeursscenario gesteld op € 15
miljoen. Uit welk overzicht kunnen wij als Raad afleiden dat € 15 miljoen
aan investeringsruimte nodig is?
‐Is er een scenario uitgewerkt met een investeringsniveau met een
jaarlijkse limiet van € 12 miljoen?
‐Hoe verhoudt de € 14 miljoen die is opgenomen in de begroting zich
tot het gevraagd besluit waar € 15 miljoen genoemd staat? Welk aandeel
zijn investeringen IBOR?
‐In het investeringsoverzicht is aangegeven welke investeringen nieuw
worden opgenomen. Welke onderbouwing ligt hieronder?
‐Wat wordt bedoeld met “extra krediet speelvoorzieningen”? Wat kan
daarvoor worden gerealiseerd?

Het investeringsoverzicht laat zien welke investeringen het college wil
verwerken in de begroting. De onderbouwing en besluitvorming zal middels
separate raadsvoorstellen worden aangeboden en uiteindelijk zal dit bij de
begrotingsbehandeling worden betrokken. Op deze manier zal ook de
voorgestelde investeringsruimte van 15 mln worden onderbouwd. Deel
speelvoorzieningen: het extra krediet is nodig om conform het vastgesteld
beleids‐ en beheerplan uit te voeren. Zie taskforce rapportage.
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Fractie: D66
Datum ontvangen: 9 september 2020
Steller: Birgitte van Hoesel
Vraag‐ Betrekking op:
nr

4

Schuldquote

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag

Antwoord

De overzichten en de tekst zijn niet altijd even duidelijk:
i.Welke kolom (of regels) van het investeringsoverzicht zijn de
noodzakelijke investeringen?
ii.Pagina 10: Wat veroorzaakt de veel hogere kapitaallasten in 2025 (
€736.758), waar in de andere jaren deze kapitaallasten onder de €
300.000 blijven.
iii.In het overzicht is een kolom opgenomen “gedekt uit exploita e”, met
als toelichting dat er reeds dekking is in de lopende begroting, danwel
dat deze investering zichzelf financiert:
•Betekent het ‘zichzelf financieren’ dat er geen banklening voor deze
investering behoeft te worden aangetrokken? Indien ja: waar betaalt de
gemeente deze investeringen van?
•Welke investeringen kennen een dekking in de lopende begro ng? En
waarom zijn deze investeringen ( € 21,8 miljoen) geen onderdeel van de
beoordelingen van besparingen in de uitwerking zoals deze nu voorligt?
•Er zijn regels met een PM bedrag. Hoe kan een PM bedrag in een
begroting zijn opgenomen, danwel zichzelf financieren?

Het investeringsoverzicht geeft inzicht in de opgaven die op Woerden afkomen
tot 2040. Noodzakelijkheid is niet af te leiden uit de overzicht. Het
investeringsoverzicht maakt geen onderdeel uit van de begroting. De
genoemende PM bedragen maken derhalve geen onderdeel uit van de
begroting. Bij de begroting wordt het bekende investeringsplan betrokken,
waarin de reguliere vervangingsinvesteringen zijn opgenomen. Het
investeringsoverzicht wat als bijlage bij de SH is gevoegd is een overzicht dat is
opgesteld om inzicht te verschaffen voor latere besluitvorming. Zo zal dit niet‐
limitatieve overzicht gebruikt worden als onderlegger voor de omgevingsvisie.
Ook de bedragen, bandbreedtes en de PM bedragen zijn indicatief.

‐ Hoe kunt u de bestaande en nieuwe leningen rubriceren naar de 2
genoemde categorieën, gelet op het principe van bedrijfsfinanciering?
(pag 4)
‐ Welke onderbouwing ligt onder de 10% die onderdeel is van het
voorstel het aandeel voor de nieuwe investeringen die niet meetellen
voor de schuldquote (rubriek 1 en rubriek 2) ?
‐ Wat is de ontwikkeling van de schuldquote bij het gekozen scenario
naar de driedeling:
1. investeringen GREX en 2. investeringen maatschappelijk doel met
jaarlijkse opbrengsten gelijk aan de jaarlijkse lasten en de totale
schuldquote volgens de nieuwe definitie.

De Schuldquote is een middel met de volgende doelstellingen:
‐ Tegengaan van inflexibiliteit in de begroting (te groot aandeel van rente in de
begroting, waardoor er geen/minder keuzevrijheid is)
‐ Beheersing renterisico’s (risico rentestijging).
De gemeente ken een ‘’totaalfinanciering’’ dat wil zeggen dat er gewoonlijk géén
directe relatie ligt tussen een bepaalde investering en een lening. Jaarlijks wordt
aan de hand van de liquiditeitsprognose bekeken hoeveel leningen er worden
aangetrokken. Zie hiervoor de berekening in de begroting 2020‐2023 op blz.
103.
Overigens zijn wij (hiervoor volgt nog een separaat raadsvoorstel) voornemens
voor categrorie ''investeringen maatschappelijk doel'' een projectfinanciering
aan te gaan met een rentevastperiode van 20‐30 jaar. Inkomsten met een lange
voor een lange periode gelden, betekent het r géén renterisico's en de begroting
niet inboet aan flexibiliteit (dat waren de doelen van de schuldquote immers).
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Fractie: D66
Datum ontvangen: 9 september 2020
Steller: Birgitte van Hoesel
Vraag‐ Betrekking op:
nr

Vraag

In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Antwoord
Wij zijn tot het percentage van 10% gekomen omdat wij de totale schuldquote
op een verantwoord niveau willen houden. Wij zullen in de P&C documenten
deze percentages monitoren.
Hieronder wordt de ontwikkeling/mutaties vanwege de schuldquote als gevolg
van het voorstel van het college weergegeven. De conclusie van de netto
schuldquote is dat door de maatregelen de schuldquote zakt met 65%. Ten
aanzien van de grondexploitaties is in de investeringsplanning gewerkt met
bandbreedtes. Het betreffen dan ontwikkelingen die doorlopen tot ver na 2030.
Bij grondexploitaties geldt dat de uitgaven in de beginfase oplopen
(grondaankopen, bouw‐ en woonrijp maken, etc.) en lager in het traject
afnemen (grondverkopen). Aan het einde van een grex zal de invloed op de
schuldquote dan ook nihil zijn en dat is ook de reden van de aparte schuldquote
grondexploitaties.

5

de investeringen met
een maatschappelijk
doel

Ten aanzien van de investeringen met een maatschappelijk doel waarvan
de jaarlijkse opbrengst gelijk is aan de jaarlijkse afschrijvingen:
i.Welke opbrengsten gaat het dan om? Hoe kunt u deze opbrengsten
koppelen aan de afschrijvingen? En hoe gaat u dat op termijn volgen?
ii.Wordt de jaarlijkse rentelast ook gedekt door de opbrengst?

i a. Opbrengsten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld vermindering van kosten zoals
bij investeringen in verduurzaming van gebouwen of realisatie van een jaarlijkse
huuropbrengst.
i b Op basis van de ramingen worden deze gekoppeld aan de afschrijvingen.
Hierbij wordt een projectadministratie ingericht.
ii Ja, de rentelast wordt ook gedekt door de opbrengst.
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6
Risico’s

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag

Antwoord

‐ Welke assumpties zijn gehanteerd voor de bijdrage van het Rijk uit het
gemeentefonds? Met welke bandbreedte is rekening gehouden bij de
doorrekeningen?
‐Welk deel van de exploita ebegro ng is vastgelegd (gesplitst naar
aandeel kapitaallasten en aandeel bijdrage verbonden partijen) in 2020
en in 2024?

Bij de berekeningen van de algemene uitkering gaan wij uit van de mei‐circulaire
(op voorschrijven van de provincie). Daarbij wordt géén brandbreedte
toegepast, want deze wordt gebaseerd op specifieke aannames en aantallen. De
berekeningen (PxQ) bevat heel veel parameters (Q). Indien gewenst kunnen wij
de berekeningen/specificaties naar u toesturen.
De kapitaallasten 2020 bedragen (afgerond) € 14,9 miljoen euro. De verbonden
partijen zijn opgenomen in paragraaf 2 ''verbonden partijen'' vanaf blz. 71 van
de begroting 2020.

7

Tegenvallers en
strategische buffer

‐ wat gebeurt er met dit bedrag als er in de werkelijkheid geen
tegenvallers zijn?
‐Zijn er nog meer posten die rekening houden met tegenvallers?

8

Participatie

‐ De participatie wordt verricht bij de maatregelen 2022‐2025. Welk
effect heeft dat voor het gesprek dat we nu voeren over het voorgestelde
scenario?

Als uit de voorjaarnota en najaarsnota blijkt dat er geen tegenvallers zijn te
verwachten dan valt dit bedrag, aan het einde van het jaar, toe aan de algemene
middelen. Echter, het kan in dat jaar ook ingezet worden voor incidentele
uitgaven die in dat jaar nodig worden geacht.
Dit effect is vooraf niet in te schatten. Vanuit het participatietraject hebben
maatschappelijke organisaties het totale pakket gekregen en daar al op kunnen
reageren. Effecten zullen mogelijk voornamelijk liggen in de eventuele nadere
uitwerking ten tijde van het voorbereiden van implementatie van de
voorgestelde maatregelen.
Ten aanzien van onderwijshuisvesting wordt een afzonderlijk participatietraject
vormgegeven.
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Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Veiligheid

Brandweerkazernes. In het voorstel is opgenomen dat het college met de
VRU een afspraak heeft gemaakt over de investeringen voor vernieuwing
van de Brandweerkazernes in Harmelen, Zegveld en Kamerik.
a. Betekenen deze afspraken dat voor het voorgenomen
investeringsbedrag een investering kan worden gedaan in de komende
jaren?
b. Kan worden toegelicht op welke wijze dit effect heeft voor de jaarlijkse
lasten van de gemeente Woerden?
c. Welke activiteiten gaat de gemeente ondernemen in de komende
maanden om de investering ook te effectueren?
d. Zijn er eventuele voorwaarden of andere afspraken verbonden aan de
investeringen door de VRU?

De VRU heeft zich mondeling bereid verklaard te overwegen om de
investering op zich te nemen en hier het interne proces voor in gang te
zetten. Dit zou betekenen dat de investeringslasten daarvoor op de balans
van de VRU terechtkomen (en dus niet van de gemeente). Daarmee drukken
deze dus niet op de schuldquote van de gemeente. De kosten
(kapitaalslasten, onderhoud en dergelijke) komen zoals gebruikelijk dan voor
rekening van gemeente Woerden. De jaarlijkse lasten veranderen daarmee
niet ten opzichte van de bedragen die reeds bij de voorjaarsrapportage zijn
verwerkt. Over de exacte voorwaarden gaan we met de VRU in gesprek.
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Schuldquote

Graag willen wij enkele scenario’s voorleggen ten aanzien van de schuld
en deze laten doorberekenen.
Wat is het effect op beschikbare ruimte in exploitatie en
investeringen indien wordt gekozen om:
‐ de schuld in 2030 te brengen op het niveau 145%
‐ de schuld in 2030 te brengen op het niveau 155%
‐ de schuld in 2030 te brengen op het niveau 160%

Gevraagd naar berekening drie keuzes, gevolgen exploitatie en
investeringen. Onderstaande varianten zijn gebaseerd ten opzichte van de
berekeningen van 150% die meegenomen zijn in de presentatie van
donderdag 10 september jl.
a.Schuld 145%
b.Schuld 155%
c.Schuld 160%

Graag inzicht geven uitgesplitst over de jaren 2021, 2022, 2023, 2024,
2025.

Ad a
A1 exploitatie structureel krimpen met € 750.000
A2 investeringen inkrimpen met € 6.500.000. Levert € 292.500 ruimte in
kapitaallasten op
Ad b
B1 exploitatie structureel ruimte van € 750.000
B2 investeringen ruimte € 6.500.000 kapitaallasten € 292.500
Ad c
Deze is gepresenteerd donderdag jl. en dus de basis voor de berekening
C1 exploitatie structureel ruimte €1.500.000
C2 investeringen ruimte € 13.000.000 kap last € 585.000

3

Organisatie

De besparingsopgave geeft ook een taakstelling voor de organisatie. Deze
zijn verwerkt in de taakverminderingen.
Kan worden aangegeven voor het voorgestelde besparingenpakket welk
deel van het bedrag ten laste komt van de organisatie?
‐ graag aangeven per taskforce/ werkgroep
‐ graag aangeven in euro's
‐ graag aangeven in fte's (schatting)

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie
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Duurzaamheid

Bij duurzaamheid is niet opgenomen de maatregel ‘Minder participatie
bij opstellen RES / Warmtevisie als opgenomen of afgevallen maatregel.
‐ Waarom is deze maatregel niet meer opgenomen terwijl deze wel in de
RIB in juli stond?

Met het aannemen van het amendement “Bewoners betrekken vanaf de
start” bij het raadsvoorstel startnotitie warmtevisie heeft de raad het college
de opdracht gegeven om de participatie vanaf het begin goed in te richten.
Een aantal gemeenten doet veel minder aan participatie. Vandaar dat dit als
bezuinigingsmogelijkheid is genoemd. Echter het college kiest voor een
gedegen participatie voor de warmtevisie, omdat zij dit nodig acht om
achteraf niet geconfronteerd te worden op minder draagvlak in de
samenleving en minder inzicht in kennis en houding vanuit de samenleving.
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participatie

Welke maatregelen die het college voorstelt (of juist niet voorstelt) zijn
gebaseerd op input vanuit het participatietraject?

2

participatie

Pagina 2 – Waar ziet de participatie op bij de uitwerking van de
maatregelen voor de lange termijn als besluitvorming over het
maatregelenpakket reeds genomen is?

Vanuit het participatietraject zijn geen concrete voorstellen gekomen. Wel
hebben wij goed geluisterd naar wat maatschappelijke organisatie hebben
aangegeven en dit waar mogelijk in de uitwerking van maatregelen
meegenomen.
Vanuit het participatietraject hebben maatschappelijke organisaties het
totale pakket gekregen en daar al op kunnen reageren. Effecten zullen
mogelijk voornamelijk liggen in de eventuele nadere uitwerking ten tijde van
het voorbereiden van implementatie van de voorgestelde maatregelen.
Ten aanzien van onderwijshuisvesting wordt een afzonderlijk
participatietraject vormgegeven.

3

schuldquote

Pagina 4 – Waarom heeft de raad meer mogelijkheden om te sturen op
de schuldquote als zij onderscheid maakt naar de soorten investeringen?
Waarom is onderscheid belangrijk?

De separate indicator voor grondexploitaties is al eerder door de raad
bepaald en opgenomen in de notitie Financiële Sturing omdat er van
uitgegaan wordt dat de uitgaven van de grondexploitaties op (middellange)
termijn worden terugverdiend (met name door grondverkopen).
Voor investeringen die een maatschappelijke bijdrage leveren aan de
inwoners van Woerden, die niet tot de reguliere taken van de gemeente
behoren en waarvan de opbrengsten minimaal gelijk zijn aan de uitgaven,
wordt voorgesteld een specifieke indicator te bepalen.

4

schuldquote

Pagina 4 – Waarop is het percentage van 10% gebaseerd voor rubriek 2?

Technische vragen raadsvoorstel Strategische herioriëntatie

Onder het percentage van 10% zit geen rekenkundige benadering maar is
een percentage waarvan wij als plafond aannemelijk vinden, omdat het
totaal Schuldquote hierdoor niet teveel mag stijgen.
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Sociaal Domein

Pagina 5 – Op welke wijze worden mensen die hulp nodig hebben ontzien
en zwakken ondersteunt met het voorliggende maatregelenpakket
(nadere duiding)?

Het college kiest ervoor niet te bezuinigen op het voorliggende veld, de
ondersteuning aan inwoners te versterken door de invoering van o.a.
begeleiding bij woerdenwijzer en op onderdelen extra te investeren in het
voorliggende veld (o.a. voorliggende vervoersdienst en logeerhuis). Ook
wordt er beperkt gekozen voor bezuinigingen op inkomensvoorzieningen
zoals schuldhulpverlening, minimabeleid en armoedebestrijding. Daardoor
blijft laagdrempelige ondersteuning in de wijken en dorpen volop
beschikbaar (o.a: jongerenwerk, diverse welzijnsactiviteiten, dorpshuizen en
wijkcentra, inwonersinitiatieven en activiteiten, maatschappelijk werk,
ondersteuning voor mantelzorgers, welzijnscoaches en divers
activiteitenaanbod). Ook blijft het maatwerk aan inwoners die dat nodig
hebben beschikbaar. Door op die manier vast te houden aan de koers vanuit
de maatschappelijke agenda worden onze (kwetsbare) inwoners zoveel
mogelijk ontzien. Zij die hulp en ondersteuning nodig hebben zijn snel in
beeld en er blijft er voldoende zorg en ondersteuning voor hen beschikbaar.

6

schuldquote

Pagina 6 – Welk bedrag aan maatregelen (bijsturing en stijging OZB) is
nodig voor een ontwikkeling van de schuldquote onder de 150% in 2035
en 2040?

7

schuldquote

Pagina 8 – Scenario 1: Waar is het investeringsvolume van €20 miljoen op
gebaseerd?

Uitgaande van de basis (begroting 2020) kan gesteld worden dat 1%
Schuldquote gelijk staat aan € 1,3 miljoen. Als je dus bijvoorbeeld naar 130%
wil dan is dit € 26 miljoen. Om € 26 miljoen te bereiken zou je dus of wel
minder kunnen investeren óf kunnen zorgen voor een groter
begrotingsoverschot óf een combinatie van beiden.
Het investeringsvolume is gebaseerd op de strategische investeringsplanning.
Hierop staat onder andere een aantal investeringen die wij noodzakelijk
achten in relatie tot woningbouwplannen (bouwen bouwen bouwen). Omdat
wij echter met dit scenario niet onze doelstellingen halen hebben wij niet
voor dit niveau gekozen.

8

schuldquote

Pagina 8 – Scenario 1: Welk effect heeft het bijstellen van het
investeringsvolume naar € 15 miljoen op de schuldquote (andere
maatregelen blijven in stand zoals beschreven in scenario 1).
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Uitgaande van de basis (begroting 2020) kan gesteld worden dat 1%
Schuldquote gelijk staat aan € 1,3 miljoen. € 15 miljoen is dus 11,5%
(afgerond). Overigens investeren wij in onze voorstellen jaarlijks € 3.7
miljoen.

Pagina 25 van 60

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie
Fractie: CU/ SGP
Datum ontvangen: 9 september 2020
Steller: Daphne van der Wind
Vraag‐
nr
9

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Betrekking op:
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Jeugd en WMO

Pagina 23 – Maatregel 11: Is bij het voorliggend veld voldoende capaciteit
om te voorzien in de vernieuwde (en toenemende) vraag?

Een aantal vrijwilligersorganisaties in onze gemeente pakt nu al voorliggende
vervoersdiensten op. Een goed voorbeeld is ANWB Automaatje. We zien ook
een steeds sterkere verschuiving van maatwerk vervoer (de regiotaxi) naar
deze voorliggende vervoersdiensten. De capaciteit om verdere groei aan te
kunnen is tot nu toe voldoende en ook is er ruimte voor (beperkte) groei.
Samen met onze partners zullen wij zorgdragen voor voldoende middelen en
ondersteuning om de groei aan te blijven kunnen. Om die reden is de
business case ook gebaseerd op een beperkte overname van de regiotaxi
naar een voorliggende vervoersdienst en gaan wij uit van een groeimodel.
Echter, blijft deze maatregel, net als andere maatregelen binnen het sociaal
domein gebaseerd op een business case met de kennis en cijfers van nu.
Uitvoering zal daarom risico’s met zich meebrengen omdat we te maken
hebben met maatschappelijke trends en ontwikkelingen die de
uitvoerbaarheid van de business case kunnen beïnvloeden.
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Jeugd en WMO

Pagina 23 – Maatregel 2, 3, 13b, 14b: Wat is het netto‐effect van de
relatief ‘kleine’ bezuiniging in relatie tot het maatschappelijk effect en
eventuele kosten van bezwaarzaken?

M.b.t. maatregel 2 en 3: dit betreffen budgetten voor incidentele subsidies,
er zitten geen wettelijke verplichtingen of subsidieverplichtingen aan deze
maatregelen vast. Het risico op bezwaarzaken is er daarom niet, en ook is
het maatschappelijke effect laag; het gaat om incidentele projecten of
subsidies die we niet meer kunnen financieren maar die er nu nog niet zijn.
Het effect is dus met name dat er daardoor minder ‘investeringsruimte’ voor
nieuwe of incidentele subsidies beschikbaar is. Dit wordt deels opgevangen
doordat het inwonersinitiatievenbudget beschikbaar blijft. Ook is er via Hart
voor woerden een beperkt projectbudget beschikbaar voor subsidiepartners.
Mbt maatregel 13b en 14b: dit zijn maatregelen die optellen bij maatregel 13
en 14. De Pgb‐budgetten voor professionele zorg ingekocht bij ZZP‐er of niet‐
gecontracteerde aanbieders worden door de inzet van maatregel 13b en 14b
voor zowel Jeugd als Wmo omlaag gebracht naar 75% van het ZIN tarief
(t.o.v. 85% bij maatregel 13 en 14) en voor de Wmo hulp bij het huishouden
wordt het informeel tarief teruggebracht naar 15,‐ (in plaats van 17.50 bij
maatregel 13).
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Antwoord
Met het doorvoeren van deze maatregelen wordt de Wmo‐verordening op
deze onderdelen teruggebracht naar het wettelijk minimum. Dit kan
inderdaad meer bezwaarzaken opleveren bij met name herindicering. Ook
heeft dit maatschappelijk effect op inwoners die ondersteuning en zorg
inkopen middels een Pgb. Uit een benchmark bij omliggende gemeenten
blijkt echter dat wij relatief hoge Pgb‐bedragen hanteren.
Door inwoners op tijd te informeren over de nieuwe pgb‐tarieven en een
overgangsperiode te handteren hebben inwoners de tijd om zich voor te
bereiden op de nieuwe situatie. Na de voorgaande recente aanpassing van
de Pgb‐tarieven voor het informeel tarief naar € 20,‐ hebben wij geen
bezwaren ontvangen. Uit ervaring bij andere gemeenten die deze
maatregelen eerder hebben doorgevoerd blijkt daarnaast ook dat het aantal
en de kosten van bezwaarzaken opwegen tegen de baten. Tot slot zijn
eventuele bezwaren eenmalige frictiekosten waarvoor een budget is
geraamd in de begroting. Ook zal in de Wmo‐verordening een clausule
worden opgenomen waardoor het mogelijk blijft in uitzonderingsgevallen
maatwerk te leveren. Bijvoorbeeld wanneer aantoonbaar is dat het niet
mogelijk is zorg in te kopen tegen het geïndiceerde Pgb‐tarief. Daarmee
wordt de maatschappelijke impact enigszins beperkt.
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Jeugd en WMO

Pagina 24 – Maatregel 9: Welke werkzaamheden kunnen niet (meer)
verricht worden indien de inzet van jongerenwerk teruggebracht wordt
naar het niveau van 2017?

In 2017 is de inzet van het jongerenwerk opgehoogd naar het gemiddelde
niveau bij gemeenten in Nederland (4 tot 7 fte aan jongerenwerkers). In
Woerden wordt op dit moment 3,58 fte ingezet. Terugbrengen naar niveau
2017 betekent dat er inzet van 1,6 fte aan jongerenwerkers resteert. Het
effect daarvan is dat de inzet zich beperkt tot de focus op risicogroepen en
probleemjongeren, ruimte voor talentontwikkeling en mogelijkheden voor
ontplooiing van eigen initiatieven en activiteiten, maatschappelijke
betrokkenheid, ontmoeting en positieve activering vervalt. Uit cijfers is
gebleken dat het aantal overlastmeldingen en de ervaren overlast in de
afgelopen jaren (sinds de vergroting van de opdracht van het jongerenwerk)
zijn afgenomen. Structurele overlast op bepaalde plekken is aangepakt en
doorbroken. Het jongerenwerk kan door de huidige omvang goed flexibel
inspelen op dit soort situaties. Door het budget en daarmee het aantal fte’s
fors te beperken, komt deze flexibiliteit in het gedrang. Uiteindelijk zal
overlast toenemen en zullen ook politie en boa’s weer meer moeten worden
ingezet.

12

Werk en Inkomen

Pagina 25 – Maatregel 1, 2, 4: Wat is het maatschappelijke effect van de
relatief ‘kleine bezuiniging’?

13

Werk en Inkomen

Pagina 25 – Maatregel 7: Wat houdt deze maatregel in (nadere duiding)?

Maatregel 1: heeft een impact op de bestedingsruimte voor
welzijnsactiviteiten voor volwassenen. Dit betekent dat er een lager bedrag
per persoon beschikbaar is om bijvoorbeeld kosten voor deelname aan
sport, cultuur of andere welzijnsactiviteiten te declareren. Dit gaat om een
bedrag van 55 euro per persoon per jaar.
Maatregel 2: De declaratieregeling wordt nu volledig uit de budgetten van
Ferm Werk betaald. Hiervoor dienen de Klijnsmagelden deels te worden
gebruikt. We ramen het verschil af.
Maatregel 4: Dit heeft betrekking op een onderuitnutting van het budget. Er
is een bedrag geraamd voor armoede en minimabeleid dat niet volledig
wordt besteed. Dit bedrag wordt afgeboekt.
In de begroting van Ferm Werk is een bedrag voor arbeidsparticipatie
opgenomen ter grootte van ong. €328.000,‐. In de jaarrekening van 2019 is
een bedrag van €174.000 uitgegeven op deze post. We begroten de post op
de daadwerkelijke uitgaven. En ramen het restbedrag af.
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Vraag
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Sociaal Domein

Pagina 23 t/m 25 – Hoe verhouden deze maatregelen zich tot de
zinsnede ‘we ontzien de mensen die hulp nodig hebben en ondersteunen
de zwakken’?

Het college kiest ervoor niet te bezuinigen op het voorliggende veld maar
waar mogelijk te blijven versterken om zo juist de mensen die hulp en
ondersteuning nodig hebben laagdrempelig te kunnen blijven ondersteunen
en vast te blijven houden aan de koers zoals ingezet vanuit de
maatschappelijke agenda. Voorbeelden hiervan zijn de herbestemming van
budget voor een logeerhuis, het niet bezuinigen op sociaal werken in de wijk
en extra investeren in de invoering van begeleiding bij woerdenwijzer en het
opzetten van een voorliggende vervoersdienst. Ook blijft maatwerk zorg en
ondersteuning voor onze meeste kwetsbare inwoners in stand en kiest het
college ervoor bezuinigingen hierop zoveel mogelijk te beperken.

15

Parkeren

Pagina 27 – Maatregel 1 (parkeren): Wat houdt deze maatregel in
(nadere duiding)?

Deze maatregelbestond uit een optimalisatie van de bestaande begroting.
Denk aan actualiseren onderhoudscontracten, samen inkopen om zo
schaalvoordeel te krijgen, actualisatie onderhoudsplanning e.d.

16

Milieu

Pagina 27 – Maatregel 1 (milieu): Wat betekent deze maatregel concreet
voor een schoolklas?

Hoe deze voorgestelde bezuiniging precies zal worden uitgewerkt, gebeurt in
overleg met de ODRU als het besluit hierover duidelijk is.
Alle basisscholen in Woerden nemen NME producten bij de ODRU af. Bij
doorvoering van deze bezuiniging zullen de scholen nog maar een beperkt
aantal producten uit het basispakket mogen aanvragen. Dit zal naar
verwachting liggen tussen de 8 á 12 producten per school, waar de scholen
nu gemiddeld 15 producten afnemen. De verschillen tussen scholen zijn
groot en hangt o.a. af van de omvang van de school. Het speciaal
basisonderwijs vormt hierop een uitzondering, zij nam de afgelopen 2
schooljaren gemiddeld 45 producten per schooljaar af.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische herioriëntatie

Pagina 30 van 60

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie
Fractie: CU/ SGP
Datum ontvangen: 9 september 2020
Steller: Daphne van der Wind

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag‐
nr
17

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Milieu

Pagina 27 – Maatregel 5: In hoeverre zijn de extra Rijksgelden toegezegd?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten procesgelden
ontvangen van het rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het
voorkeursscenario gaat uit van een verwachte bijsturing van €445.000,‐
vanaf 2022. Dit bedrag is onzeker. Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd
naar de hoogte van de procesgelden per gemeente na 2021. In de begroting
voor het jaar 2022 kan het bedrag bijgesteld worden.

18

Investeringen

Pagina 38 – Graag nadere onderbouwing voor het bedrag van € 1 miljoen
voor voorbereiding/lobby oostelijke randweg.

Een eventuele aanleg van een Oostelijke randweg is alleen mogelijk met
steun en financiering van andere overheden (Provincie en Rijk). Om dit
gesprek met de overheden te voeren is een lobbytraject (personele uren) en
een voorbereiding (onderzoeken, trace‐ontwerp e.d.) benodigd.

19

Investeringen

Pagina 39 – Graag nadere duiding op het gegeven dat een politiebureau
naast het gemeentehuis (kosten €7.8 miljoen) een rendabele
maatschappelijke investering is.

Tegenover de kosten voor de bouw van een politiekantoor staan de
huurinkomsten als baten. In een separaat raadsvoorstel wordt de investering
in politiekantoor uiteengezet en in financiële zin onderbouwd.
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Vraag

Antwoord

In het RV staat in de samenvatting dat de speelruimte tot aanpassingen
beperkt is, er was echter beloofd dat de raad keuzemogelijkheden zou
krijgen. Waarom is van deze belofte afgeweken?

De raad heeft het totaal van alle mogelijke maatregelen ontvangen en kan
op basis daarvan met andere voorstellen komen er is dus niet van de gedane
belofte afgeweken. Gezien de forse omvang van het benodigde totale pakket
aan ombuigingen in relatie tot de omvang van de door de taskforces
geïdentificeerde ombuigingsmogelijkheden zijn de keuzemogelijkheden
echter sowieso enigszins beperkt, mede ook gezien de niet onaanzienlijke
maatschappelijke gevolgen.
Het pakket dat als voorkeursscenario is verwerkt is ruim 7,5 miljoen. In de
presentatie op 16 juli werd nog uitgegaan van ongeveer 7.9 miljoen. Dit
bedrag is, zoals in het raadsvoorstel is vermeld, in de zomer nog enigszins
bijgesteld.
Op dit moment is er geen zicht op de besparingen die bereikt kunnen
worden als de bestaande schoolgebouwen langer in stand gehouden
worden. Vanaf begin oktober 2020 gaan wij met de schoolbesturen in
gesprek over de mogelijkheden die er zijn om rond dit thema tot financiele
ombuigingen te komen.
De twee scenario’s verschillen op het punt van de maatregelen die worden
voorgelegd. In het tweede alternatief zitten vooral maatregelen bij het
sociaal domein met vergaande maatschappelijke gevolgen, waarvoor het
college niet heeft gekozen.

Blz. 6 bovenaan, word gesproken van een besparing op termijn van 5
miljoen en een lastenverzwaring van 3 miljoen. Verder op de bladzijde na
de eerste attentie bullet wordt gesproken van een bijsturing van 7,5
miljoen? Hoe moet ik dit rijmen?
Op onderwijshuisvesting is nog niets ingeboekt aan besparingen. Heb
begrepen dat dit fiscaal/juridisch wat moeilijk ligt. Is er echter wel zicht
op wat het zou opleveren als langer met schoolgebouwen zou worden
gedaan, voordat nieuwbouw gepleegd zou worden?
Bladz. 9 staat 7,5 miljoen vermeld in het voorgestelde scenario en bij
alternatief 2 staat 7,7 miljoen. Terwijl uit de tekst blijkt dat de
onverantwoorde maatregelen een volume hebben van 2 miljoen. Hoe
moet ik dit lezen?
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Overzicht maatregelen Zit in de voorgestelde ozb‐verhoging van 8% (2021), 5% (2022, 2023,
collegescenario (p. 10) 2024) de indexatie inbegrepen of komt deze daar nog bovenop? Welk
percentage wordt in de begroting aangehouden voor indexatie?

Het huidige indexpercentage van 1,6% en de uitbreiding op areaal zijn niet
meegenomen in de voorgestelde verhogingen. Wanneer de begroting wordt
opgemaakt wordt de index plus areaal bepaald.

2

Overzicht maatregelen Maatregel 2 onder 1.6 Parkeren. College stelt voor om 123.000 euro te
collegescenario (p. 9) besparen op parkeren door toerekening van kapitaallasten
parkeergarage Castellum. Dit bedrag is echter niet terug te vinden in de
werkgroeprapportage. Bovendien ‐ indien correct begrepen ‐ leidt het
toerekenen van kapitaallasten slechts tot het ontstaan van meer
ruimte/rechtvaardiging voor meer inkomsten. Het is dus niet duidelijk
met welke maatregelen het college 123.000 wil bezuinigen. Graag
specificeren hoe dit bedrag van 123.000 tot stand komt en uit welke
maatregelen dit bedrag bestaat (bij eventuele tariefsverhogingen
expliciet vermelden of het gaat om maaiveld of parkeergarages,
weekend/doordeweeks en hoe groot tariefsverhoging is).

Door nu extracomptabel die vermeden kapitaallasten mee te nemen in de
kostendekkingspercentage berekening is er meer reden om de tarieven te
verhogen.

3

Overzicht maatregelen Maatregel 12 onder 1.3 Werk en inkomen. Waarom kiest het college
collegescenario (p. 7) ervoor om slechts 150k als taakstelling op te nemen in de Enveloppe
Wsw, terwijl Ferm Werk zelf aangeeft een besparing van 300k te kunnen
realiseren?

In de ambtelijke taskforce W&I is indertijd een voordeel van 300k ingeschat
door een andere werkwijze te formuleren voor inwoners die niet langer
meer in de WSW werkzaam kunnen zijn. Het college heeft dit nu echter
voorzichtiger ingeschat, omdat de besparingsmogelijkheden in de
dienstverlening van FermWerk door de ontwikkelingen met Corona onder
druk kan komen.
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Overzicht maatregelen Bij sportaccommodaties worden de besparingen geraamd vanaf 2025.
collegescenario (p. 8) Hiermee is niet inzichtelijk wat de besparingen op korte termijn en vanaf
2024 (begin opdracht lange termijn) opleveren. Graag een overzicht
hiervan.

Vanaf 2024 wordt € 94.000 bespaard. Er zal een onderzoek plaats gaan
vinden naar de vorming van een sportbedrijf voor zwembaden en
sporthallen met een taakstellende bezuiniging van € 200.000 vanaf 1 juli
2025 (einddatum contract met WoerdenSport).

5

Raadsvoorstel (p.1)

De verhogingen in het kader van heroriëntatie worden nu voor de
meerjarenbegroting vastgesteld. Daarnaast wordt elk jaar in samenspraak
met de Raad de begroting vastgesteld. Afwijkingen worden altijd besproken

6

Raadsvoorstel (p.2)

Gevraagd raadsbesluit. Onder beslispunt 1 wordt met het vaststellen van
het scenario ook vastgesteld dat er in 2022, 2023 en 2024 een ozb‐
verhoging van 5% plaatsvindt. Is het correct dat de daadwerkelijke
vaststelling van deze verhoging pas bij de begroting van het betreffende
jaar kan plaatsvinden? En derhalve met de begroting 2021‐2024 alleen
begrotingsjaar 2021 (met ozb‐verhoging van 8%) door de raad wordt
geaccordeerd?
In het raadsvoorstel wordt verwezen naar de (financiële) gevolgen van de
coronacrisis. Het laatste overzicht met een risico‐inschatting van de
financiële gevolgen dateert van voor het zomerreces. Is er een inmiddels
een recenter overzicht met inventarisatie van mogelijke financiële
consequenties beschikbaar?
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Hier wordt momenteel aan gewerkt en is eind september gereed.
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Raadsvoorstel (p.2)

Er wordt aangegeven dat de uitkomsten van de strategische
heroriëntatie in de begroting 2021‐2024 wordt verwerkt. Twee vragen: a.
Is het correct dat in de begroting 2021‐2024 zoals deze aan de raad
wordt voorgelegd ter behandeling eind oktober alleen het
collegescenario zal zijn opgenomen (d.w.z. exclusief wijzigingen n.a.v.
amendementen/moties op 17/24 september)? b. Zo ja, waarom kunnen
wijzigingen die de raad aanbrengt alleen per begrotingswijziging (ná de
begrotingsbehandeling eind oktober) worden vastgesteld? Waarom is het
niet mogelijk om de definitief door de raad vastgestelde maatregelen uit
de heroriëntatie direct ‐ voorafgaand aan de begrotingsbehandeling ‐ in
de begroting te implementeren?

Het opstellen van een begroting is complex. Eenmaal opgesteld zijn
financiële mutatie daarna lastig te verwerken omdat deze op veel plaatsen in
de begroting doorwerken en alle cijfers opnieuw gecontroleerd moeten
worden. Dir vergt tijd en capaciteit.
Ook het bestuurlijk proces (college, auditcommissie, politieke avond en
besluitvorming) heeft een redelijk lange doorlooptijd. Een
begrotingsbehandeling begin november betekent dat de begroting eigenlijk
begin september moet worden opgeleverd.
Dit betekent dat de gevolgen van de raadsbehandeling van 24 september
niet verantwoord in zijn geheel kunnen worden verwerkt. Niet in tijd, maar
ook niet gezien het risico’s op fouten (omdat alles in elkaar doorwerkt).
Als de raad het toch integraal, in tekst, financiële tabellen, analyses,
paragrafen en bijlagen wil, dan betekent dit dat het heropstellen van de
begroting er toe leidt dat deze niet op de afgesproken datum in de raad kan
worden behandeld. Wij schatten in dat de begroting dan vier weken later
behandeld kan worden. Dit heeft tot gevolg dat wij niet voldoen aan de
criteria van de provincie qua termijnen.

8

Raadsvoorstel (p.2)

Het college geeft aan dat de uitwerking van participatie rondom
langetermijnmaatregelen plaatsvindt tijdens het begrotingsproces 2022‐
2025. Hoe verhoudt dat zich tot het nu al wel vaststellen van het scenario
inclusief maatregelen voor de lange termijn?

Vanuit het participatietraject hebben maatschappelijke organisaties het
totale pakket gekregen en daar al op kunnen reageren. Effecten zullen
mogelijk voornamelijk liggen in de eventuele nadere uitwerking ten tijde van
het voorbereiden van implementatie van de voorgestelde maatregelen.
Ten aanzien van onderwijshuisvesting wordt een afzonderlijk
participatietraject vormgegeven.
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Raadsvoorstel (p.9)

Klopt het dat het verschil tussen bijsturing in scenario 2 (7,7 mln) en het
voorgestelde scenario (7,5 mln) weliswaar klein lijkt, maar er
daadwerkelijk dieper wordt gesneden in bijv. het sociaal domein omdat
hier een andere verdeling over beleidsterreinen wordt gehanteerd?
D.w.z. minder ozb‐opbrengsten in scenario 2, waardoor de bezuiniging
geen 2 ton bedraagt maar ook de mindere ozb‐inkomsten bevat?

Dat klopt.

10

Raadsvoorstel (p.11)

Vanwege het (helaas) niet doorgaan van de koeiemart 2020 blijft er per saldo
budget over. In principe worden structurele budgetten niet overgeheveld.

11

Raadsvoorstel (p.11)

De raming voor de Koeiemart is bijgesteld naar 0 voor het jaar 2021.
Klopt het dat er uit 2020 vanwege het niet doorgaan van de Koeiemart
kosten zijn bespaard? Bestaat de wens om dit budget over te hevelen en
zo ja, wordt dit aan de raad voorgelegd bij het RV budgetoverhevelingen
2020?
Voorgesteld wordt om de post onafhankelijke cliëntondersteuning af te
ramen naar 0. Wat is de relatie tussen deze aframing en de gerelateerde
zoekrichting uit de taskforce?

12

Raadsvoorstel (p.12)

Noodzakelijk geachte uitgaven. Hoe is het mogelijk dat er wel
onderhoudslasten zijn geraamd voor de brug wielerparcours, maar geen
investeringskosten? Zolang de brug niet is aangelegd, is er toch ook geen
onderhoud nodig?
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Het voorstel in de zoekrichting is om terug te gaan naar de wettelijke taken
die we hebben rondom deze taak en de uitbreiding hierop die de afgelopen
jaren met een rijksimpuls zijn bekostigd, niet te continueren. Dat betekent
dat er geen middelen nodig zijn om de taken die niet meer door de
rijksimpuls worden bekostigd, zelf te bekostigen.
De omschrijving “onderhoud wielerbrug” is niet correct. Het moet zijn
“andere maatregelen ter verbetering veiligheid oversteek wielerparcours”.
Wielersport is een focussport en daarom is er voor onderhoud en veiligheid
van het parcours een budget gereserveerd.
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Raadsvoorstel (p.12)

Op pagina 6 van het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er een
overschot van 2 mln op de begroting komt ten gevolge van de
heroriëntatie. In de tabel op pagina 12 wordt gesproken van 2 mln
structureel t.b.v. verlaging schuldquote en nog eens 1 mln als
strategische buffer. Wat is het totaaloverschot op de uiteindelijke
(meerjaren)begroting? Graag overzicht van verwachte begrotingssaldi
met collegescenario. Waarvoor wordt dit overschot ingezet? Kan
inzichtelijk worden gemaakt/worden onderbouwd hoe de 2 mln
structureel bijdraagt aan verlaging schuldquote en waarom een
strategische buffer met omvang 1 mln wordt aangehouden? Vallen
middelen uit deze strategische buffer jaarlijks vrij wanneer de buffer niet
wordt ingezet, zodat het positieve begrotingssaldo bijv. kan worden
ingezet voor lastenverlichting?

De 2 € miljoen overschot vanaf 2022 is bedoeld om de schuldquote te
verlagen. Immers als je geld overhoudt, kun je dat gebruiken om je schuld te
verlagen/minder nieuwe leningen aan te trekken. Wij zullen deze post in de
begroting toevoegen aan de Algemene Reserve om te borgen dat dit
inderdaad gebruikt wordt voor het verlagen van de Schuldquote.

Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Het verleden heeft geleerd dat er veel onzekerheden zijn. Voorbeelden
hiervan zijn de oplopende lasten van het Sociaal Domein, wijzigingen in de
Algemene Uitkering en andere actuele zaken die zich hebben voorgedaan.
Om niet meteen in de financiële problemen te komen en stabiliteit in de
gemeentelijke financiële houdhouding te stimuleren wordt vanaf 2022
jaarlijks € 1 miljoen gereserveerd voor mogelijke tegenvallers/oplopende
lasten. Dit initiatief zat vanuit het coalitieprogramma al in de begroting 2019
maar moest later als dekking worden ingezet. Met dit bedrag wordt de post
onvoorzien verhoogd. Indien hier in de loop van het jaar geen beroep op
wordt gedaan, wordt dit via de jaarrekening aan de Algemene Reserve
toegevoegd. De hoogte van € 1 miljoen is een inschatting van dit moment.
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In het raadsvoorstel, blz. 12, staat een prognose van dít moment van het
meerjarenperspectief. Wij zijn op dit moment bezig de begroting op te
stellen, waardoor het meerjarenperspectief nog kan wijzigen. In de begroting
zullen wij het verloop hiertussen weergeven.
Beide posten zijn structureel van aard en kunnen niet worden ingezet voor
lastenverlichting. Als de € 2 miljoen zou worden ingezet, dan leidt dat direct
tot een verhoging van de Schuldquote (1,5% cumulatief, dus 1,5% ‐> 3% ‐>
4,5%, etc.).
Indien in volgende jaren zou blijken dat de schuldquote zich structureel
positiever ontwikkelt dan nu voorzien, dan kan op dat moment worden
bezien of nieuwe besluiten mogelijk zijn.

14

Raadsvoorstel (p.12)

Hoe wordt voorkomen dat vaststelling van de budgetoverhevelingen
vóórdat zicht is op het jaarresultaat ertoe leidt dat een eventueel positief
begrotingssaldo ombuigt in een negatief resultaat, doordat van
budgetten die worden overgeheveld al middelen zijn uitgegeven?
Worden na vaststelling van de te overhevelen budgetten deze bedragen
vastgezet en gereserveerd?

Budgetreserveringen zijn bedoeld om (naast reserveringen voor ontvangsten
die anders moeten worden terugbetaald) geplande prestaties die door
omstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd in een volgend jaar alsnog
te kunnen uitvoeren. Helemaal voorkomen kun je het niet omdat er zich
altijd omstandigheden kunnen voordoen die niet voorzien zijn.
Je kunt wél het beleid verder aanscherpen en dat is wat wij in de loop van dit
jaar willen vormgeven om te voorkomen dat de lijn van de afgelopen jaren
zich voortzet. Wij zullen in het najaar bij de najaarsnota in ieder geval een
aanzet doen om de overhevelingen te beperken.

15

Raadsvoorstel (p.13)

Zijn er criteria verbonden aan inzet van de strategische buffer? Zo ja,
welke?
16
Raadsvoorstel (p.13) Klopt het dat positieve begrotingssaldi (inclusief strategische buffer)
vanaf 2024 worden opgesoupeerd door hogere lasten van o.a. IBOR,
onderwijs en infrastructurele werken? Betekent dit dat vanaf 2024 met
het oog op verstandig begroten opnieuw ruimte zal moeten worden
vrijgemaakt in de begroting om voldoende buffer te hebben voor
onverwachte tegenvallers?
Technische vragen raadsvoorstel Strategische heroriëntatie

Nee
Het was al bekend dat de lasten met name IBOR en onderwijs in de latere
jaren oplopen en dat dat dit beslag legt op de jaren na 2024. Voor een aantal
jaren is hiervoor ruimte aanwezig (zie tabel blz. 12). In hoeverre dit
toereikend is zal moeten blijken, mede ook als gevolg van het onderdeel
onderwijshuisvesting dat later dit jaar nog terugkomt.
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Raadsvoorstel (p.15)

Risico's. Welke opties staan voor de gemeente Woerden open als
besluitvorming in het dagelijks bestuur van Ferm Werk verhindert dat
maatregelen uit de heroriëntatie worden geïmplementeerd?

Het klopt dat dit een risico vormt. Vanuit de gemeente Woerden wordt de
afstemming gezocht met de andere 3 gemeenten, vanuit het streven om
zoveel mogelijk tot een gezamenlijk besluit over het pakket van Ferm Werk
te komen. Naar de mate waarin dat draagvlak niet wordt gevonden, worden
de maatregelen zo specifiek mogelijk voor Woerden gemaakt, zodat het de
andere gemeenten zo min mogelijk raakt. Maar lukt het voorgaande niet,
dan zijn er alleen het heronderhandelen van de gemeenschappelijke regeling
of uittreding als optie.

18

Taskforce IBOR (p.12) Maatregel kostendekkend maken markt‐ even evenementeninstallaties.
Kan worden aangegeven wat het effect van deze maatregel zou zijn op de
hoogte van marktgelden en andere leges? Hoe hoog zijn deze bedragen
nu en hoe hoog na doorvoering van deze maatregel?

Het effect is het doorbelasten van de gemaakte kosten naar de gebruiker.
Wat de precieze gevolgen zijn voor de tarieven wordt duidelijk bij de
uitwerking.

19

Taskforce IBOR (p.15) Baggeren volledig toerekenen aan rioolrecht. Als vanuit accountancy
slechts 10% toerekening toegestaan is, waarom wordt dan nu reeds 45%
toegerekend aan het rioolrecht?
Taskforce IBOR (p.16) Kan summier de achtergrond worden geschetst van 1. het ontstaan van
afwijkingen ten opzichte van de 0‐lijn (budgettair) en 2. de reden waarom
mogelijkheden tot besparingen op IBOR in het verleden te rooskleurig
zijn voorgesteld, zoals vermeld onder punt 2 op pg. 16? Indien het
antwoord te vinden is in de rapportage volstaat verwijzing.

In den lande rekenen veel meer gemeenten tot 50% van de baggerkosten toe
aan de rioolheffing. Deze lijn volgde Woerden de afgelopen 10 jaar.

20

Dit heeft deels te maken met voortschreidend inzicht (hebben nu volledig
areaal inclusief staat in beeld), gemaakte bestuurlijke keuzes (denk aan
spelen of wensen uit participatie) en de omlooptijd waarop besparingen
kunnen worden gerealiseerd. Binnen de OR duurt dit zo'n 3‐4 jaar. Het is dus
niet opeens geregeld.

21

Taskforce IBOR (p.20) Kan worden toegelicht waarom de exploitatielasten in tabel 10 (15%‐
scenario) lager zijn vanaf 2023 dan in het 5%‐scenario? Is dit te verklaren
door het feit dat in variant 2 geen extra budget beschikbaar wordt
gesteld voor het laten groeien van het exploitatiebudget, waardoor dit
ten opzichte van variant 1 lager is? Ja/nee met korte toelichting volstaat.

Ja, maar na 2030 (moment behalen 15% reductie) het exploitatiebudget zal
toenemen.

22

Taskforce IBOR (p.36) Bezuiniging op Stichting Landgoed Bredius wordt teruggedraaid. Waarom
is haalbaarheid niet eerder onderzocht, alvorens de besparing op te
voeren bij de begroting 2020‐2023?

Dit is onderzocht maar het realiseren van een landgoed status is een
tijdrovend traject waarin wij afhankelijk zijn van het Rijk en de bereidheid
van de Stichting Landgoed Bredius. Het is destijds ook opgevoerd als ‘te
onderzoeken’, maar per abuis als bezuiniging opgevoerd.
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Taskforce Jeugd &
Wmo (p.17)

Er wordt aangegeven dat alleen op beleidscapaciteit kan worden
bespaard als er minder wordt uitgevoerd. Kan een overzicht worden
gegeven van het totaal aantal fte binnen het sociaal domein en hoe deze
fte worden ingezet? Hoeveel fte zit op beleid, hoeveel op uitvoering?
Graag nader uitsplitsen.

24

Taskforce Jeugd &
Wmo (p.20)

In de voetnoot wordt vermeld dat deze variant per 2023 sluitend is op
5%. Klopt het dat het 5%‐scenario alleen wordt gehaald als de extra
besparing van 70k op WoerdenWijzer wordt gerealiseerd? Op welke
andere zoekrichtingen zou een grotere taakstelling worden ingebracht als
de taakstelling van zoekrichting 22 niet haalbaar blijkt? Waarom zijn ‐ als
op die zoekrichtingen een grotere taakstelling mogelijk is ‐ die bedragen
niet nu al opgenomen?

In totaal kent het sociaal domein rondom beleid en Woerden Wijzer
(uitvoering) 70 fte, die als volgt zijn verdeeld:
• Rondom Jeugd en Wmo in totaal 59,3 fte:
o Beleid Jeugd en Wmo (incl voorliggend veld en strategie, management en
ondersteuning): 8,3 fte
o Woerden Wijzer Jeugd en Gezin (excl RBL): 13,1 fte
o Woerden Wijzer Sociaal Team (excl SHV): 26,6 fte
o Bedrijfsvoering (administratie, factuurafhandeling,
informatiemanagement, lokaal contract‐management): 11,3 fte
• Werk en inkomen
o Beleid Werk en inkomen (excl. Beleid statushouders en capaciteit bij Ferm
Werk ): 1,9 fte
Zie ook paragraaf 3 van bijlage 2 van de taskforce Jeugd en Wmo, waarin de
organisatiekosten en capaciteit van het sociaal domein uitgebreider staan
toegelicht.
De ambtelijke opdracht aan de taskforces was om alle afzonderlijke
zoekrichtingen in kaart te brengen. Deze zijn opgenomen in de
eindrapportage Wmo/Jeugd. Vervolgens was de opdracht om uit al deze
mogelijke zoekrichtingen twee varianten samen te stellen: een variant van
5% en 10% neerwaartse bijsturing. Voor het samenstellen van deze varianten
is dus een keuze gemaakt uit alle zoekrichtingen (en de varianten/gradaties
van bezuinigen binnen die zoekrichtingen) waarbij gezocht is naar een balans
tussen haalbaarheid, hoogte van de risico's en maatschappelijke impact. Het
klopt dat de ambtelijke opdracht van de taskforce om twee varianten op te
leveren die 5% tot 10% besparing opleveren alleen wordt gehaald als de
extra besparing van 70.000 op WoerdenWijzer wordt gerealiseerd.
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Doordat het realiseren van deze bezuiniging een langere voorbereiding en
aanloop nodig heeft kan deze pas per 2023 worden ingeboekt. Deze
besparing vanaf 2023 is echter kansrijk, en daarom is er in de taskforce voor
gekozen geen andere mogelijke zoekrichtingen uit de eindrapportage in te
zetten om beide varianten sluitend te krijgen per 2022. Er zou dan
bijvoorbeeld in de 5% variant een hogere korting op het jongerenwerk of
sociaal werken in de wijk opgevoerd zijn (welke nu alleen in de 10% variant is
opgenomen). In de 10% variant zou dan bijvoorbeeld een korting van 35% op
de subsidies doorgevoerd zijn (zoals uitgewerkt in de bijlage van de
eindrapportage, blz 38). Dit zou niet logisch zijn als er een jaar later wel
voldoende financiele ruimte is om deze voorzieningen in stand te houden
door de extra besparing op de zoekrichting begeleiding invoeren per 2023. In
de uitwerking van de taskforce zijn dus alle mogelijkheden uitgewerkt alleen
niet allemaal maximaal opgevoerd in de varianten 5% en 10%: grotere
taakstellingen dan in de taskforce per zoekrichting opgenomen zijn niet
mogelijk.

25

Taskforce Jeugd &
Wmo (p.62)

Kan nader worden onderbouwd waarom de inzet van een
gedragswetenschapper noodzakelijk is om deze zoekrichting te behalen?
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Het toetsen van de berichten die we krijgen als een jeugdige in zorg is
gegaan bij een aanbieder moet door een zorginhoudelijk deskundige worden
getoetst. Een gedragswetenschapper is in staat om een beeld te vormen van
zorgbehoefte en om hierover het gesprek aan te gaan met zorgaanbieders.
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Taskforce Jeugd &
Wmo (p.65)

Wat zijn tot nu toe de totaalkosten die zijn gemaakt voor de realisatie
van de Inwonercloud?

Het project inwonercloud is gestart met de visie om inwoners, zorgverleners,
de gemeente en andere belanghebbenden samen te laten werken aan 1
dossier.
In eerste aanleg is gestart met de bouw van wat nu Cumulus is gaan heten,
als platform voor de registratie van deze dossiers. Alle kosten daarvoor
werden onder 1 noemer, namelijk de inwonercloud geboekt. Vanaf 2018 zijn
cumulus en inwonercloud apart begroot, echter de meeste kosten betreffen
kosten voor het totale project. Directe kosten voor de invoering van de
inwonercloud zijn tot nog toe niet gemaakt. Wel zijn er vanuit het totale
project kosten gemaakt voor training en opleiding, projectkosten e.d. voor
de invoering van Cumulus. De grootste investering voor de start met de
inwonercloud stond voor de komende jaren op de planning. Door inzet van
deze zoekrichting worden deze kosten niet gemaakt en valt dit budget vrij.
Met het stil leggen van de inwonercloud vervalt de stap om via de website
(onder andere) de inwoner toegang te geven tot het dossier. De focus ligt nu
op het goed, veilig en betrouwbaar laten functioneren van de website en van
Cumulus. De technologie staat wel toe om in een later stadium de koppeling
alsnog te realiseren.
Overzicht gemaakte kosten totale project:
2018

2019

Bedrag begroot Bedrag werkelijk
66100027 Inwonercloud

38000 Uitbesteed werk
38270 Vorming en opleiding

Bedrag begroot

2020
Bedrag werkelijk

136.400

48.540

193.159

44.531

60.000

26.182

33.000

12.429

22.628

34000 Uitbesteed werk

Totaal
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108.919
168.500

38499 Budgetoverheveling overige goederen en diensten
66708012 Inwonercloud

Bedrag begroot Bedrag werkelijk

196.400

74.721

226.159

56.961

277.419

22.628
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onderwijshuisvesting
(p.5)

28

Taskforce Werk &
Inkomen (p.7)

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag

Antwoord

Aangegeven wordt dat zonder overleg met schoolbesturen
zoekrichtingen niet kunnen worden gekwantificeerd. Kan worden
onderbouwd waarom niet? Wat maakt de taskforce Onderwijshuisvesting
anders dan bijv. Taskforce Jeugd & Wmo, die er wel in is geslaagd om
maatregelen te kwantificeren zonder overleg met partners? Kan alsnog
een indicatie worden gegeven van de te verwachten besparingen van de
zoekrichtingen in deze taskforce? Zo nee, waarom bepaalt het overleg
met schoolbesturen in een dergelijk grote mate het
besparingspotentieel?

Met de schoolbesturen in Woerden zijn na een intensief traject wederzijdse
(financiele) afspraken gemaakt over de planmatige vernieuwing van alle ruim
30 schoolgebouwen in de komende 40 jaar. Deze afspraken zijn gebaseerd
op het door uw raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) en
vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst Onderwijshuisvesting per 1
januari 2019. Met de planmatige afspraken wordt o.m. beoogd om op dit
vlak regelmaat te brengen in de gemeentebegroting en zekerheid te bieden
aan de schoolbesturen. In de overeenkomst is o.m. vastgelegd dat partijen
bij substantiele afwijkingen van de afspraken met elkaar in gesprek gaan
over de mogelijke gevolgen. Een eenzijdige benadering van het voorliggende
vraagstuk vanuit de gemeente zou het voortbestaan van de overeenkomst in
gevaar brengen, hetgeen wij willen voorkomen. Op dit moment kunnen wij
nog geen indicatie geven van de te verwachten besparingen.

Hoe kan het dat Ferm Werk jaarlijks een begrotingsoverschot van 500k
heeft? Wat is hiervan de achtergrond?

Ferm Werk maakt de begroting voor het komende jaar al in januari/februari
van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Dat betekent dat er op veel
fronten onzekere factoren zijn: hoe hoog de BUIG‐budgetten definitief zullen
zijn in het betreffende jaar, hoeveel uitkeringen zullen er zijn, wat is de
afname van het SW‐bestand? Meevallers op het BUIGbudget ontstaan
bijvoorbeeld doordat we minder bijstandgerechtigden hebben dan obv de
objectieve verdeelmaatstaf door het Rijk is berekend. Kortom, de begroting
die wordt ingediend is nog met veel onzekerheden omgeven. De laatste
jaren heeft dat altijd in het voordeel van de gemeente uitgewerkt.
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Taskforce Werk &
Inkomen (p.11)

Draagvlak in DB en AB Ferm Werk. Hebben andere gemeenten binnen de
GR Ferm Werk ook te maken met financiële problematiek waardoor
draagvlak kan bestaan voor geïnventariseerde maatregelen? Klopt het
dat in laatste instantie de vertegenwoordigers van raad en college uit de
vier gemeentes beslissingen nemen omtrent de realisatie van
maatregelen?

Andere gemeenten hebben ook te maken met kostenstijgingen in het sociaal
domein. Ook binnen de GR zijn andere gemeenten in samenwerking met
Ferm Werk bezig te kijken naar mogelijke bezuinigingen. We hebben er
daarom vertrouwen in dat we draagvlak kunnen vinden om maatregelen
door te voeren. We zijn in gesprek met de andere gemeenten en betrekken
hen er in de uitvoering bij om tot een zo gezamenlijk en gedragen mogelijke
invulling van de enveloppes te komen. In het Algemeen Bestuur van Ferm
Werk is een raadsvertegenwoordiging van de vier gemeenten lid van het
bestuur. Zij hebben stemrecht.

30

Taskforce Werk &
Inkomen (p.21)

Dit gaat om de eenmalige implementatiekosten van procesinrichting en
training. Dit valt buiten de bestaande budgetten.

31

Taskforce Werk &
Inkomen (p.32)

Waarom is 70k aan investering benodigd om gesprekken te voeren met
Ferm Werk en inwoners t.b.v. eenmalige intake? Waarom is financiering
uit bestaande budgetten niet mogelijk?
Hoeveel wordt er totaal uitgeven aan de vergoeding zwemles? Graag
inzichtelijk maken wat totale kosten zijn (incl. uitvoeringskosten) voor
aantal kinderen.

32

Taskforce Werk &
Inkomen (p.32)

33

Taskforces en
werkgroepen

Op meerdere zoekrichtingen wordt aangegeven dat Ferm Werk mogelijk
frictiekosten in rekening brengt. Brengt iedere zoekrichting nieuwe
frictiekosten met zich mee? Kan een indicatie worden gegeven van het
totaal van alle maatregelen?
In meerdere taskforces is ervoor gekozen om 'niet‐kansrijke'
zoekrichtingen niet verder uit te zoeken en door te rekenen. Op basis van
welke criteria heeft de stuurgroep/college zoekrichtingen als niet‐kansrijk
bestempeld?
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Er werd in totaal €67.390 in 2019 uitgegeven aan verstrekkingen voor
zwemles. Dit wordt betaald uit de bijzondere bijstand. Het is niet duidelijk
wat precies de uitvoeringskosten van de zwemles zijn, deze worden niet
gespecificeerd per onderdeel van de verstrekking. In totaal is er voor de
uitvoering de inkomensregelingen in 2020 €329.497 begroot. In 2019 hebben
72 huishoudens gebruik gemaakt van de voorziening voor zwemles. Er wordt
op huishoudniveau geregistreerd, niet per persoon. Het aantal kinderen
kunnen we daarom niet specificeren.
Nee, niet op alle zoekrichtingen hoeven frictiekosten gerekend te worden. Er
is op dit moment nog geen beeld van het bedrag dat hiermee gemoeid zal
zijn. Wanneer dat het geval zal zijn, worden er afspraken gemaakt met Ferm
Werk hierover.
Het betreft zoekrichtingen waarvan vooraf duidelijk was dat de
maatschappelijk impact zo groot is dat deze sowieso niet in aanmerking
zouden komen.
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Werkgroep
milieubeheer (p.7)

Kan worden toegelicht waarom de maatschappelijke impact van
maatregelen op het gebied van de energietransitie geen onderdeel van
de opdracht is geweest?

De energietransitie is geen kant en klaar pakket aan maatregelen om een
doel te bereiken, maar een ontwikkelopgaaf om de transitie van fossiele
brandstoffen naar duurzame vormen van energie in gang te zetten. De
maatschappelijke effecten op het resultaat (CO2‐reductie) van een maatregel
specifiek is moeilijk te concretiseren. De energietransformatie is een
(nieuwe) ontwikkelopgave die als samenleving, partners, rijk, e.a. als geheel
wordt aangepakt, waarover nog geen ervaringsgegevens bekend zijn.

35

Werkgroep
milieubeheer (p.14)

Procesgelden Rijk. Is er (inmiddels al) een verwachting omtrent de vraag
óf en wanneer procesgelden voor het Klimaatakkoord richting gemeentes
komen?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten procesgelden
ontvangen van het rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het
voorkeursscenario gaat uit van een verwachte bijsturing van €445.000,‐
vanaf 2022. Dit bedrag is onzeker. Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd
naar de hoogte van de procesgelden per gemeente na 2021. In de begroting
voor het jaar 2022 kan het bedrag bijgesteld worden.

36

Werkgroep
milieubeheer (p.18)

Punt h: kennis en relatieopbouw. Kan worden onderbouwd waarom er bij
het invoeren van bepaalde zoekrichtingen direct sprake zou zijn van
afbouw van kennis en relaties? Is het niet ook denkbaar dat kennis en
kunde bij het eventueel heroppakken van projecten nog in even grote
mate aanwezig is?

In Nederland is er een schaarste aan deskundigen op het gebied van de
energietransitie. Als de gemeente Woerden nu ambtenaren ontslaat, is de
kans groot dat nieuwe ambtenaren minder kennis meebrengen over energie
en participatie. Bovendien zal de vraag naar energiedeskundigen bij
gemeenten toenemen ná 2021 als gevolg van het beschikbaar komen van
procesgelden van het rijk voor gemeenten, waardoor de schaarste groter
wordt. Daarnaast is continuïteit in relatie van belang voor de kwaliteit van
participatie.
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Werkgroep
milieubeheer (p.16)

Is de zoekrichting onderzocht om NME niet langer onder te brengen bij
de ODRU, maar volledig te laten organiseren door vrijwilligers? Derhalve
niet het verminderen van het aantal uren bij de ODRU, maar ook niet het
geheel stoppen met NME. Kan een indicatie worden gegeven van de
besparing die dat zou opleveren?

Het is niet onderzocht of het mogelijk is deze taak in zijn geheel uit te laten
voeren door vrijwilligers.

38

Werkgroep ozb en apv‐ Kan een overzicht worden gegeven van de percentages verhoging
leges (p. 8)
opbrengst ozb in de afgelopen 10 jaar? Graag apart
indexeringspercentage van de begroting vermelden.

39

Werkgroep ozb en apv‐ De jaarlijkse indexatie wordt vastgesteld op 2,5%. Wordt dit percentage
leges (p. 12)
in de begroting 2021‐2024 ook aangehouden voor 2022‐2024? Wordt dit
percentage bij de begrotingsbehandeling nog bijgesteld naar aanleiding
van nieuwe CPI‐cijfers van bijv. het CBS naar aanleiding van de verwachte
afzwakking van economische groei als gevolg van de coronacrisis?

40

Werkgroep ozb en apv‐ Kan een indicatie worden gegeven van de kostendekkendheid van apv‐
leges (p. 13)
leges in andere vergelijkbare gemeenten? Is het percentage van 25%
uniek voor Woerden?
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De vrijwilligers hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de
activiteiten, zoals o.a. het begeleiden van de excursies. Dit wordt met veel
passie en enthousiasme gedaan.
De ODRU zorgt vooral voor coördinatie en afstemming met de scholen,
actualiseren lespakketten en begeleiden van de vrijwilligers. Voor zowel de
scholen als de vrijwilligers is juist de professionele kennis en continuïteit van
een professionele organisatie belangrijk en bepalend voor het succes van
NME in de gemeente Woerden. Bovendien levert de huidige samenwerking
in ODRU‐verband met andere gemeenten efficiency op.
Het is daarom lastig een indicatie van de kostenbesparing te maken als dit
werk volledig bij vrijwilligers wordt neergelegd omdat de aard van de
werkzaamheden vraagt om een professionele uitvoering.
Hierbij de cijfers van de afgelopen 3 jaar:
2018 index 1,8% en areaal € 36.000
2019 index 3% en areaal € 9.665
2020 index 2,6% en areaal € 15.000 + 3% coalitie akkoord
Binnenkort leveren we de overige jaren.
In februari van het jaar waarin de begroting wordt vastgesteld ontvangen we
van het CPI de cijfers. De indexatie wordt jaarlijks bepaald en vastgesteld.

De apv leges zijn lokaalbeleid en de noodzaak om dit te vergelijken met
andere gemeentes is er niet geweest. Om dit uit te zoeken zal tijd/capaciteit
kosten. Er is geen vergelijking zoals dat met de woonlasten wel is.
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Werkgroep parkeren
(p.8)

Kan kort worden geschetst waarom er destijds voor gekozen is om 10 mln
af te boeken op de investeringslast van Castellum?

Door indertijd de kapitaallasten af te ramen( door boekwaarde af te boeken)
kwamen direct de lasten en baten meer in overeenstemming met elkaar en
was het niet nodig de tarieven te verhogen.

42

Werkgroep parkeren
(p.20)

Zoekrichting 1: besparen op de huidige begroting. Hoe kan het dat door
een technische doorlichting van de parkeerbegroting 142.000 euro te
besparen viel? Waarom is deze besparing niet eerder gerealiseerd, als er
dermate veel 'lucht' in de begroting zit?

Dit jaar is de onderhoudsplanning geactualiseerd nav. inspecties van de
garages. Bestaande contracten lopen per 2021 af en bij nieuwe inkoop is
schaalvoordeel te behalen. En tevens is in de jaarrekening 2019 gemeld dat
we met een plusje het jaar zijn geeindigd. Dit alles komt dus nu samen en
hebben we concreet voor u inzichtelijk gemaakt.

43

Werkgroep parkeren
(p.23)

Klopt het dat het extracomptabel toerekenen van de kapitaallasten
Castellum aan de parkeerbegroting slechts een rechtvaardiging/ruimte
voor het vergroten van de inkomsten oplevert? D.w.z. geen
daadwerkelijke extra inkomsten. En klopt het dat om daadwerkelijk meer
inkomsten te genereren binnen die grotere ruimte altijd maatregelen
zoals verhogen tarieven of invoeren betaald parkeren nodig is?

Ja, dat klopt.

44

Werkgroep
sportaccommodaties
(p.19)

Is er contact geweest met de verenigingen voor binnen‐ en buitensport
omtrent de voorgestelde tariefsverhoging? Hoe wordt de kans ingeschat
dat verenigingen een tariefsverhoging kunnen bolwerken?

45

Investeringen ‐
raadsvoorstel (p.4)

Waarom kiest het college ervoor om nu een alternatieve presentatie van
de schuldquote voor te stellen, terwijl er eerder niet is gesproken over
het buiten beschouwing laten van investeringen met maatschappelijk
doel?

Alle maatschappelijke organisaties, waaronder de binnen‐ en
buitensportverenigingen, zijn conform het algemene participatieproces
geïnformeerd over de Strategische Heroriëntatie. De huidige
binnensporttarieven liggen 10 – 15% lager dan de tarieven in de regio. De
tarieven voor de buitensport zijn een aantal jaar geleden verdubbeld en zijn
momenteel bovengemiddeld.
De schuldquote is bedoeld om renterisico’s te beperken en te zorgen dat de
begroting haar flexibiliteit niet verliest (aandeel rente/afschrijving in de
begroting niet te groot wordt). Om ruimte te kunnen bieden voor
investeringen die een maatschappelijke bijdrage leveren aan de inwoners
van Woerden, wordt een separate Schuldquote voorgesteld. Het feit dat
deze bovendien financieel rendabel zijn voorkomt dat de begroting minder
flexibel wordt.
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Investeringen ‐
raadsvoorstel (p.4)

Voorgesteld wordt om te schuldquote op termijn terug te brengen naar
150% exclusief de schulden die zijn toe te rekenen aan nieuwe
investeringen uit rubriek 1 (grex) en rubriek 2 (investeringen met
maatschappelijk doel). Over welk percentage SQ spreken we wanneer
deze twee rubrieken wel worden meegerekend? Zal in volgende
rapportages steeds inzichtelijk zijn wat het aandeel is van de
respectievelijke rubrieken en het totaal SQ (dus inclusief rubriek 1 en 2)?

Dat percentage ligt rond de 165%. Bij de begroting 2020 is de schuldquote
grondexploitaties al apart inzichtelijk gemaakt (zie blz. 92 van de begroting
2020) en dit zal in de begroting 2021 worden uitgebreid met de nieuwe
schuldquote.

47

Investeringen ‐
raadsvoorstel (p.4)

Wordt in de VNG‐norm van 130% schuldquote maximaal ook het principe
gehanteerd waarbij grondexploitaties en maatschappelijke investeringen
buiten beschouwing worden gelaten?

Nee, de VNG‐norm is inclusief alle soorten investeringen en gebaseerd op de
BBV‐voorschriften. Wel is de indicatie voor een norm die door de VNG is
gepubliceerd afgegeven in een tijd dat de rente aanmerkelijk hoger stond.
Deze indicatie is daarna niet meer geëvalueerd. Wij presenteren dus de
verplichte indicator met daarbij onze eigen nuanceringen. Deze worden dus
– geheel transparant – in één overzicht in de begroting gepresenteerd.

48

Investeringen ‐
raadsvoorstel (p.4)

Voor rubriek 2 wordt het wenselijk geacht om een percentage vast te
stellen van 10% van de schuldquote. Waarom wordt hier niet het
werkelijke percentage gehanteerd? Is een indicatie te geven van de
grootte van het reële percentage/aandeel van deze rubriek investeringen
in de schuldquote (op dit moment dan wel in de toekomst)?

Wij willen kritisch blijven ten aanzien van onze totale schuld. Om deze reden
vinden wij het verstandig om ook voor deze rubriek voor nu een grens te
stellen. Het werkelijke percentage op dit moment is 0%

49

Investeringen ‐
raadsvoorstel (p.10)

Strategische investeringsplanning. Aangegeven wordt dat de huidige
investeringsplanning leidt tot investeringen met omvang van grofweg 15
mln, exclusief bestaande investeringen. Kan een indicatie worden
gegeven van omvang reeds gedane investeringen en met name de
kapitaallasten daarvan? M.a.w.: hoe zwaar drukken reeds gedane
investeringen (niet opgenomen in de planning) al op de begroting?

Ja, dit kan, antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

50

Investeringen ‐ 2030
(p.2)

Worden in het investeringsplan dat bij de begroting wordt aangeboden
ook reguliere (vervangings)investeringen inzichtelijk gemaakt?

Een aantal grote vervangingsopgaven is opgenomen. Het gaat hier om
vervanging waarbij herinrichting gewenst is. De investeringenlijst is echter
niet volledig voor de reguliere vervangingen.
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Investeringen ‐ 2030
(p.2)

Kan het bedrag van 3,6 mln aan bijdragen derden voor de brug Woerden‐
West worden onderbouwd? Op welke derden wordt gedoeld? Hoe zeker
is het dat deze middelen daadwerkelijk kunnen worden verkregen?

In het raadsvoorstel Brug Woerden West wordt uiteengezet dat er rekening
wordt gehouden met 1,6 mln bijdragen derden. Hier worden de rijksoverheid
en provicie bedoeld en daaraan gelieerde samenwerkingsverbanden. De
overige twee miljoen is de geschatte waarde van de restgronden die
overblijven na realisatie van de infrastructurele werken.

52

Investeringen ‐ 2030
(p.2)

Het is correct dat investering in Politiekantoor niet is opgenomen binnen de
15 mln investeringsruimte en hier een andere categorie SQ wordt
gehanteerd. Besluitvorming en bijgehorende financiele onderbouwing zal
verlopen via separaat raadsvoorstel.

53

Investeringen ‐
investeringsoverzicht
(p.4)
Investeringen ‐
investeringsoverzicht
(p.4)

Klopt het dat de investeringsplanning van 7,8 mln in het politiebureau
niet wordt meegerekend in de SQ en daarom niet is opgenomen in de 15
mln investeringsomvang? Op welke wijze staan er baten tegenover deze
investering, waardoor categorisering ondere rubriek 2 wordt
gerechtvaardigd?
Is op termijn (bijv. bij begroting 2021) inzichtelijk te maken voor welke
van de investeringen die niet worden uitgevoerd, al wel kosten zijn
gemaakt?
Uitwerken parkeerbeleid wordt geschrapt als investering. Hoe is dit te
rijmen met het feit dat in de heroriëntatierapporten wordt verwezen
naar uitwerking van nieuwe parkeertarieven etc. in het Parkeerbeleid?

54

55

Investeringen ‐
raadsvoorstel (p.14)

Waarom wordt 150% aangehouden als richting voor de schuldquote,
terwijl het bij amendement vastgestelde raadskader in eerste instantie
spreekt van 90%, daarna 130% en pas in laatste instantie van 150%?
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Dat is mogelijk.

Er is bewust gekozen om de raming voor de uitwerking niet op te nemen.
Om discussie/onduidelijkheid te voorkomen bij het opstellen van het beleid,
kiezen we er voor om hier bij de besluitvorming van het parkeerbeleid dieper
op in te gaan.
Dit omdat de maatschappelijk gevolgen voor het terugdringen van de
schuldquote naar 130% zeer groot zijn en wij dit niet wenselijk achten.
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Fractie: VVD
Datum ontvangen: 9 september 2020
Steller:
Vraag‐
nr
56

Betrekking op:

Vraag

Overzicht maatregelen In het maatregelenoverzicht van het collegescenario wordt meermaals
collegescenario
gesproken van toerekening van kosten aan de rioolheffing. Kan een
overzicht worden gegeven van het totaalbedrag dat aan de rioolheffing
wordt toegerekend, het nieuwe totaal aan inkomsten uit rioolheffing en
wat deze stijging betekent voor huishoudens? Graag daarnaast een
overzicht van de tarieven afvalstoffenheffing voor een‐ en
meerpersoonshuishoudens die zullen worden gehanteerd in 2021 (en
zover bekend ook in opvolgende jaren). Eventueel volstaat voor
afvalstoffen ook verwijzing naar een RIB, indien daarin de tarieven voor
komende jaren al genoemd zijn.
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In te vullen door college/ambtelijke organisatie
Antwoord
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn nog niet berekend voor 2021.
Deze worden middels het voorstel met de andere belastingtarieven in
december aan u voorgelegd.
In bijgevoegd woonlastenoverzicht kunt u zien wat de doorvoering van de
verhogingen in opbrengsten ongeveer voor een huishouden worden.
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Bijlage vraag 56 ‐ VVD
woonlasten woning met een woz‐waarde van € 387.000
2020
2021
1 persoons
meerpersoons
1 persoons
ozb
€ 444
€ 444
€ 491
riool

€ 203

€ 203

€ 238

afval
1 persoons
meerpers

€ 193

€ 237

€ 223

totaal

€ 840

meerpersoons
€ 491
€ 238

2022
1 persoons
€ 515
€ 256

€ 952

€ 256

€ 234
€ 273

€ 884

meerpersoons
€ 515

€ 1.002

Dit is zonder de teruggave van de afvalstoffenheffing.
rekeninghoudend met de indexeringspercentages van 2021
de andere jaren zijn alleen de verhogingen afkomstig uit de financiële herorientatie
de OZB heeft ook een areaal van 70.000 voor 2021

2023
1 persoons
€ 541
€ 261

€ 261

€ 234

€ 1.058

2024
1 persoons
€ 568
€ 265

€ 1.036

meerpersoons
€ 568
€ 265

€ 234
€ 287

€ 287
€ 1.005

meerpersoons
€ 541

€ 1.089

€ 287
€ 1.067

€ 1.120
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Fractie: Sterk Woerden
Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020
Steller: Wout den Boer

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag‐
nr
1

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Openbare Ruimte

Waarom is het in het ‐5% scenario niet mogelijk om het gevel‐tot‐gevel
contract door te laten lopen? Is het mogelijk om het contract te
verkleinen of ergens 'minder' van te doen? (blz. 23)

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

2

Openbare Ruimte

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

3

Openbare Ruimte

4

Openbare Ruimte

5

Parkeren

Is het bij ontwikkelingen in nieuwbouw mogelijk om de OR zelf laten
financieren door de ontwikkelaar? En het uiteindelijke onderhoud
overdragen aan een VVE om op deze manier het areaal niet verder uit te
breiden? Kan dit ook bij bestaande OR? Als inwoners zelf willen
onderhouden en beheren?
Zijn er voordelen aan budget gestuurd beheer? (blz. 33) Nu worden de
nadelen vooral benoemd.
In welke gevallen is minder maaien of hoger gras acceptabel? Is er
gedacht aan traaggroeiend gras?
Technische vraag cijfers: verhoging parkeertarief vrijdag en zaterdag per
5ct 925, totaal 24050? Hoe wordt dit bedrag berekend?

6
7

Parkeren
Parkeren

8

Parkeren

9
10

Parkeren
Parkeren

11

Parkeren

12

Parkeren

Wat is naheffingsaanslag blz. 24?
Op basis waarvan zijn de gekozen gemeenten vergelijkbaar? Niet o.b.v.
inwoneraantal volgens die tabel op blz. 23.
Waarom staan er in de tabel bij de werknemersparkeervergunning geen
opbrengsten?
Wat zijn opbrengsten van betaald parkeren zondag?
Wat gebeurt er als je het tarief op het maaiveld ophoogt tot boven de
2,50 (3,00?)?
Wat is de balans tussen de maatregelen die je kunt nemen en het
behouden van de aantrekkelijkheid van de binnenstad?
Hoe kijken de ondernemers naar deze maatregelen? Wat zien zij wel/niet
zitten? Hoe verlopen acties met het verkrijgen van een gratis
parkeerkaartje bij besteding van een x bedrag?
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Fractie: Sterk Woerden
Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020
Steller: Wout den Boer
Vraag‐
nr
13

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Jeugd en WMO

Blz. 38 4 ton financiële bijsturing, de wijze waarop moet nog nader
worden bepaald. Is er kans dat een en ader niet door goed?

Dit betreft de maatregel om per 2022 een korting op de totale
subsidiebudgetten in te boeken van 30‐35%. Het college heeft ervoor
gekozen deze bezuiniging niet over te nemen in het totale
maatregelenpakket omdat deze bezuiniging fors ingrijpt in het sociaal
domein. Bovendien bestaat er bij deze zoekrichting een relatief groot risico
op waterbedeffecten. De gemeente kan juridisch gezien per 2022 een
taakstelling opleggen aan de subsidiepartners en dus het subsidiebedrag
omlaag brengen. Deze maatregel is in die zin dus 'hard' in te boeken. Er is
juridisch en financieel‐technisch gezien dus geen kans dat deze bezuiniging
niet gerealiseerd wordt als ervoor gekozen zou worden deze maatregel door
te voeren. De maatregel zal wel grote maatschappelijke impact hebben en
kan diverse grote ongewenste effecten hebben op de korte en langere
termijn. Daarom is het wenselijk een maatregel met zoveel impact op de
samenleving en onze partners in overleg met hen in te vullen. De financiele
haalbaarheid van de maatregel zal hier echter niet vanaf hangen.
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Fractie: Sterk Woerden
Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020
Steller: Wout den Boer
Vraag‐
nr
14

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Jeugd en WMO

Blz. 39. Is de 4 ton bezuiniging incl. de 72k ambtelijke capaciteit.
Besparing van 4 ton vanaf 2022 terecht als subsidie aanvragen voor 2021
al in behandeling zijn.
Graag even wat meer toelichting

Met deze zoekrichting wordt er in totaal € 400.000 bezuinigd door het
toepassen van een korting van 30%‐35% op alle subsidies in het Sociaal
Domein. Het college heeft ervoor gekozen deze bezuiniging niet over te
nemen in het voorkeursscenario. Het betreft voornamelijk subsidies in het
voorliggende veld zoals subsidies aan Hart voor Woerden, Kwadraad, Samen
voor Woerden, Inloophuis leven met kanker, Speelotheek, Stichting de
Ontmoeting, Slachtofferhulp, Handje Helpen, Thuishuis, buurtgezinnen,
sleutelclub, alzheimer cafe, hospice de mantelmeeuw, voedselbank, stichting
leergeld en andere organisaties die informele ondersteuning bieden.
Doordat er daarnaast minder accountmanagement nodig is kan er tevens
een besparing worden ingeboekt op de ambtelijke capaciteit
(accountmanagement en subsidieafhandeling/administratie) van in totaal €
72.000. De totale besparing op deze zoekrichting bedraagt dus 472.000.
Doordat de subsidieaanvragen 2021 op dit moment al in behandeling zijn is
het praktisch niet mogelijk de zoekrichting per 2021 in te boeken.
Organisaties hebben tijd nodig zich voor te bereiden op deze ingrijpende
korting en daarvoor moet een redelijke termijn in acht genomen worden.
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Fractie: Sterk Woerden
Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020
Steller: Wout den Boer
Vraag‐
nr
15

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Jeugd en WMO

Blz. 43. Wat zijn de MME gelden. Wat is het landelijke traject koplopers.
Varianten 1 en 2 onafhankelijke cliënt ondersteuning wat overlap
vertoont met andere vormen van ondersteuning
Wordt echter niet meegenomen in de bezuiniging slag, waarom niet

Het betreft hier de MEE‐gelden. Deze gelden heten zo omdat met dit budget
voor de overheveling van de taken rondom onafhankelijke
clientondersteuning de organisatie MEE deze taken landelijk uitvoerde. Het
landelijk traject koplopers is een subsidietraject gefinancierd vanuit het Rijk
en uitgevoerd door de VNG. Gemeenten konden subsidie aanvragen vanuit
dit budget wanneer de lokale aanpak van de onafhankelijke
clientondersteuning vernieuwend was en/of wanneer gemeenten daar
koploper in waren. Om kennis hierover te delen en om een extra impuls te
geven aan de aanpak werd vanuit het landelijk traject koplopers daarvoor
aan deze gemeenten subsidie verstrekt. Het voorstel in de eindrapportage is
om het niveau van de onafhankelijke clientondersteuning terug te brengen
naar 2018 waardoor er geen extra middelen nodig zijn. Van overlap met
andere vormen van ondersteuning was vooral sprake bij uitvoering van de
extra impuls/koploperstaken. Nu het voorstel is de dienstverlening terug te
brengen naar niveau 2018 is deze overlap er niet meer. Er wordt binnen het
huidige beschikbare budget gekeken naar herstructering van de taken, ook in
combinatie met de zoekrichting begeleiding invoeren bij WoerdenWijzer om
zo de taak onafhankelijke clientondersteuning ook in de toekomst goed te
borgen zonder dat extra middelen nodig zijn.
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Fractie: Sterk Woerden
Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020
Steller: Wout den Boer
Vraag‐
nr
16

In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Jeugd en WMO

Blz. 46. Mantelzorg waardering geen wettelijke verplichting dus stoppen.
Maar wat als er door verminderde mantelzorg waardering er ook minder
mantelzorgers gaan komen

De mantelzorgwaardering betreft een jaarlijks cadeautje voor de
mantelzorgers in de vorm van een VVV‐bon van 75 euro. Over het algemeen
bieden mantelzorgers mantelzorg vanuit de intrinsieke motivatie iets te
willen doen voor hun naasten. In die zin is waardering in de vorm van geld
een leuk klein extraatje maar niet de reden dat mantelzorgers mantelzorg
verlenen. Bovendien worden mantelzorgers ondersteund door inzet van o.a.
de mantelzorgconsulent en door diverse voorzieningen ter voorkoming van
overbelasting zoals het te realiseren logeerhuis. Het budget voor individuele
mantelzorgwaardering is dan ook gedeeltelijk herbestemd voor collectieve
ondersteuning in de vorm van het logeerhuis. Wij achten de kans dan ook
zeer klein dat door het afschaffen van de mantelzorgwaardering er minder
mantelzorgers zullen komen.
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Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020
Steller: Wout den Boer
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Vraag‐
nr
17

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Jeugd en WMO

Blz. 52 Verordening Jeugd, is een wettelijk verplichting. PGB‐percentages
liggen hoog.
Probleem ligt voor zorgverleners die niet zijn gecontracteerd en voor ZZP,
s grote impact
Wat is de consequentie van de gekozen variant 1.

Er is in het voorkeursscenario van het college gekozen voor variant 2
(maatrergel 13 en 13b en 14 en 14b: het doorvoeren van korting op de Pgb‐
tarieven tot het wettelijk minimum van 75% voor het zorg in natura tarief en
het verlagen van het Pgb‐tarief wanneer zorg wordt ingekocht via het eigen
(informele) netwerk naar 15,‐. Tot slot worden de indicaties voor hulp bij het
huishouden in deze variant versoberd. Concreet betekent het doorvoeren
van deze variant voor ZZP‐ers en niet‐gecontracteerde zorgverleners dat het
tarief per uur omlaag gaat met 25%. Zij ontvangen dus per geleverd uur hulp
of ondersteuning minder inkomen als gevolg van deze maatregel. De
consequentie is dat de zorgvrager (degene die het Pgb ontvangt) andere prijs
afspraken met de zorgaanbieder moet maken. In de praktijk is de zorgvrager
vrij in het maken van afspraken over aantal uren en hoogte van het uurtarief.
Het kan dus heel goed zijn dat er meer uren zorg ingekocht werden dan op
grond van de indicatie nodig was. Dan zal daar een aanpassing in moeten
plaatsvinden. Ook kan de zorgvrager er voor kiezen de zorg voortaan in te
kopen bij een andere aanbieder. Uit ervaringen in de regio blijkt dat er
voldoende ZZP‐ers of niet‐gecontracteerde aanbieders zijn die zorg kunnen
leveren voor 75% van het zorg in natura tarief. Tot slot zal er een clausule in
de verordening worden opgenomen dat een hoger Pgb‐tarief mogelijk is als
aantoonbaar is dat de zorg niet voor een lager tarief geleverd kan worden,
ook niet bij een andere ZZP‐er of zorgverlener.

18

Jeugd en WMO

Blz. 54 taskforce samenleving maatwerk voorliggend.
150K aan opdrachten neergelegd bij partijen in het voorliggende veld.
En wat doen we als een en ander niet lukt.
Uitvoerbaarheid is gekoppeld aan de expertise van het maatschappelijk
veld. Is zeker een risico.

Deze zoekrichting is door het college niet overgenomen in het
voorkeursscenario. Het maatschappelijk draagvlak voor deze zoekrichting is
groot, echter de haalbaarheid kent inderdaad risico's omdat de gemeente
daarmee de uitvoering (en kans van slagen) voor een groot deel bij partijen
uit het veld wordt neergelegd. Uiteraard kunnen daarover bij uitvoering van
deze zoekrichting wel afspraken gemaakt worden met de partners. Ook kan
de gemeente als procesregisseur optreden.
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Datum ontvangen: 6 en 9 september 2020
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Vraag‐
nr
19

Betrekking op:

Vraag

Antwoord

Jeugd en WMO

Blz. 56 Ferm wijzer
Betreft cat. 3 en 4 mensen bij Fermwerk
Is dit een besparing of komend de kosten weer terug bij Werk en
Inkomen

We minimaliseren de inzet van Ferm Werk voor deze inwoners tot de
verplichting die zij hebben in de p‐wet. Alle ondersteuning en monitoring om
mensen te activeren die zo'n grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ligt
bij het sociaal team. Dat betekent dat de inzet en trajecten die Ferm Werk
hiervoor inzette niet langer worden uitgevoerd. Voor verschuiving van deze
werkzaamheden van Ferm Werk naar WoerdenWijzer is een
investeringsbudget geraamd vanuit de taskforce Werk en Inkomen. Dit
betreft een 1‐alig budget. Daarnaast is er een structureel bedrag nodig voor
de uitvoering bij WoerdenWijzer. Dat is structureel opgenomen.
Als gevolg van het overbrengen van de doelgroep categorie 3 en 4 primair
naar WoerdenWijzer wordt een minimaal budget verschoven van Ferm Werk
naar WoerdenWijzer. De opgevoerde besparing vanuit de taskforce
Wmo/Jeugd betreft een besparing op de capaciteit bij WoerdenWijzer die
werd ingezet voor uitvoering van de pilot Ferm Wijzer.

20

Algemeen:

Indien dit zich voordoet, gaan we hierover met de raad in gesprek conform
de kaders die door u zijn vastgesteld.

21

Werk en Inkomen

Er worden diverse taakstellingen genoemd wat doen als deze
taakstellingen niet lukken en er dus financiële aanpassing worden
worden doorgevoerd.
Bij de Wsw stelt men een besparing voor van 150.000 terwijl het Task
Force 300.000. Vanwaar deze halvering terwijl men op de werkvloer
blijkbaar meer besparingsmogelijkheden ziet.
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In de ambtelijke taskforce W&I is indertijd een voordeel van 300k ingeschat
door een andere werkwijze te formuleren voor inwoners die niet langer
meer in de WSW werkzaam kunnen zijn. Het college heeft dit nu echter
voorzichtiger ingeschat, omdat de besparingsmogelijkheden in de
dienstverlening van FermWerk door de ontwikkelingen met Corona onder
druk kan komen.
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Steller: Reem Bakker
Vraag‐
nr
1

2

3

Betrekking op:
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Vraag

Antwoord

Waarom wordt er door het college voor gekozen om de schuldquote te
verdelen over twee categorieën? Is dit in lijn met de in de gemeente
Woerden geldende financiële afspraken (o.a Management Letter)?

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

Schulden van de gemeente Woerden nemen o.a. toe door de stijgende
kosten van de gemeentelijke zorgkosten binnen het Sociaal Domein en
het gebrek aan financiële compensatie hiervoor door het Rijk. Waarom is
het college hierdoor verrast?
Stijgende kosten voor de gemeente worden volgens het raadsvoorstel
ook veroorzaakt door stijgende kosten in de openbare ruimte (IBOR) en
onderwijshuisvesting. Waarom is het college hierdoor verrast, hiervoor is
toch door het college en de coalitie zelf gekozen in het coalitie akkoord
en diverse raadsvoorstellen?

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

4

Waarom kiest het college er voor om de schuldquote te maximaliseren
op 150%? Waar komt dit percentage vandaan?

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

5

Het college gaat erg opportunistisch uit van het krijgen van subsidies van
Provincie en Rijk. Wat zijn de gevolgen voor de begroting van de
gemeente wanneer deze financiële steun achterwege blijft? Hoe wil het
college de schuldquote dan onder de 150% houden?

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

6

Welke risico’s zitten er in het huidige voorstel waardoor de schuldquote
uiteindelijk toch niet beheersbaar blijft?

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

7

Op welke complexiteiten in de rekenmodellen betreffende
onderwijshuisvesting bent u aangelopen? Wel effect heeft dat op de
toekomstige begrotingen en schuldquote in het gunstigste geval en welk
in het meest ongunstige geval?
Het college stelt;” Duurzaam financieel beleid is een van de speerpunten
van het college en de gemeenteraad”. Waarom acht het college het
verantwoord om te streven naar een duurzaam financieel beleid maar
wordt een bekende zeer hoge kostenpost als onderwijshuisvesting nu
niet meegenomen?

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

8
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Datum ontvangen: 13 september 2020
Steller: Reem Bakker
Vraag‐
nr
9

Vraag

Antwoord

Waarom heeft het college niet gekozen voor een scenario met een veel
lager investeringsvolume?

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

10

Waarom acht het college het verantwoord om een scenario voor de
strategische heroriëntatie aan de raad te presenteren waarin de effecten
van de coronapandemie nog niet zijn meegenomen? Is het niet
verstandig om daar op voorhand een reservering voor op te nemen?

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

11

Welke financiële risico’s loopt de gemeente Woerden in 2021 als gevolg
van de coronapandemie? Is daar een risico analyse van gemaakt en wat
zijn daar in de financiële marges?
Het college heeft om mogelijke tegenvallers in de begroting 2021‐2024
op te kunnen vangen een strategische buffer geraamd op 1 miljoen Euro.
Waar is dit bedrag op gebaseerd?
Kan het college een schatting maken van posten die mogelijk in 2021 niet
of niet op tijd kunnen worden uitgevoerd en zullen moeten worden
overgeheveld naar 2022? Indien dat niet het geval is, waarom wordt daar
geen risico analyse op gedaan?
De schuldquote van de gemeente Woerden is de afgelopen twee jaar
sterk gestegen. Zijn er door het college de laatste twee jaar investeringen
gedaan die zij met de kennis van nu niet zou hebben gedaan, of anders
zou hebben gedaan? Indien niet, waarom niet, indien wel dan kunt u die
dan benoemen?
Zijn er door het college de afgelopen twee jaar investeringen gedaan die
door de nu voorgestelde bezuinigingen minder rendement zullen
hebben? Indien niet waarom niet? Indien wel, welke posten betreft het
dan en wat zijn hiervan de gevolgen?

antwoord volgt voor de politieke avond van 17 september

12

13

14

15

Betrekking op:
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