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Hierbij alsnog de bijlage!
 
Aan het college
 
Bijgaand tre� u aan een serie schri�elijke vragen (ex ar�kel 42 RvO) van Frac�e Bakker inzake vragen tekorten lopende begro�ng 2020.
Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 21 augustus).
 
(De indiener vermeldt het volgende: ‘Er is wat mij betre� geen haast met de beantwoording. Het zou fijn zijn als de antwoorden begin september
beschikbaar zijn’).
 
 
 
Raadsgriffie | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 14 0348 |E raadsgriffie@woerden.nl W gemeenteraad.woerden.nl 
 
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/
http://bit.ly/griffieHandtekening


 

Art. 42 vragen lopende begroting 2020 en jaarrekening 2020 

Op 23 april jl., heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden waarin de gemeenteraad in 

meerderheid voor het raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2019 (20R.00123) heeft gestemd. 

Vragen: 

1. Hoe worden deze budgetoverhevelingen voor de raad controleerbaar inzichtelijk gemaakt in 

de jaarrekening 2020? 

2. Hoe worden de opnames uit de Algemene Reserves voor de bekostiging van deze 

overhevelingen, in de jaarrekening 2020, voor de raad inzichtelijk gemaakt?  

3. Indien er begin 2021 een raadsvoorstel komt voor budgetoverhevelingen vanuit de begroting 

2020 naar de begroting 2021, hoe en wanneer maakt het college dan voor de raad 

inzichtelijk dat er voor deze overhevelingen een opname uit de Algemene Reserve 

noodzakelijk is? 

Middels raadsvoorstel 20R.00647 inzake voorjaarsnota/kadernota 2021 heeft de gemeenteraad in 

meerderheid ingestemd met het toevoegen van een bedrag van 1.7 miljoen aan de lopende 

begroting 2017.  

Vragen: 

4. Hoe wordt dit bedrag voor de raad inzichtelijk verwerkt in de jaarrekening 2020? 

5. Is het mogelijk om in de jaarrekening 2020 bij de posten waar middels RV 20R.00647 extra 

middelen zijn vrijgemaakt, hiernaar een verwijzing te maken? Waarom wel/niet? 

6. Is het college bereid om in de jaarrekening 2020 aan te geven dat zonder deze extra 

tussentijdse toevoeging van 1.7 miljoen aan de begroting 2020, er een tekort zou zijn? 

Waarom wel/niet? 

7. Hoe zal het bedrag van deze 1.7 miljoen door het college gedekt gaan worden? Gaat het 

college dat inzichtelijk maken bij de jaarrekening 2020 en komt daarbij ook een verwijzing 

naar dit RV 20R.00647? Waarom wel/niet? 

Naar verwachting zullen er in de jaarrekening 2020 ook tekorten ten gevolge van de coronacrisis naar 

voren komen. 

Vragen: 

8. Hoe worden deze kosten verwerkt in de jaarrekening 2020? 

9. Worden deze kosten gelabeld als incidentele kosten? Waarom wel/niet? 

Ten opzichte van de programmabegroting 2020-2023 (19R.00732) zoals deze op 31 oktober 2019 in 

meerderheid door de gemeenteraad van Woerden is aangenomen zullen er een aantal mutaties 

plaatsvinden. Er zal vanwege de onder vraag 1 t/m 3 beschreven budget overhevelingen een extra 

bedrag uit de Algemene Reserve worden opgenomen. Er is inmiddels door de raad zoals onder vraag 

4 t/m 7 aangegeven een extra tussentijdse toevoeging aan de lopende begroting gedaan. Daarnaast 

komt er waarschijnlijk nog een negatieve corona afrekening. 

Vragen: 



10. Heeft het college op dit moment zicht op nog niet eerder benoemde financiële tegenslagen 

op de lopende begroting? Zo, ja welke zijn dat dan en over welke orde van grootte gaat het? 

11. Kan het college een verantwoorde inschatting maken van de afwijking van de jaarcijfers in de 

jaarrekening 2020 ten opzichten van de op 31 oktober jl. aangenomen begroting 2020-2023? 

Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de bedragen? 

 

Reem Bakker, Fractie Bakker. 
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