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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door dhr. R. Bakker van de Fractie Bakker
over de ontwikkeling van de schuldquote van de gemeente Woerden

Beantwoording van de vragen:
1. Worden de twee door de provincie genoemde aandachtspunten door het externe bureau meegenomen
in zijn adviezen betreffende de strategische heroriëntatie begroting? Waarom wel/niet?
Antwoord:
Door middel van de raadsinformatiebrief (20r.00010) is een bestuurlijke reactie gegeven op de
toezichtbrief van de provincie en de hierin opgenomen aandachtspunten.
Met betrekking tot de ombuigingen is aangegeven dat wij in de reguliere P&C instrumenten, waaronder
de jaarrekening en de voorjaars- en najaarsnota, aandacht schenken aan de realisatie van zowel de
begrote besparingen als de geraamde uitgaven ten laste van de reserve organisatieontwikkeling. Dit
zal worden vormgegeven door het opnemen van een apart onderdeel ‘’monitoring bestuursopdracht’’.
Ten aanzien van de schuldquote hebben wij in onze bestuurlijke reactie aangegeven dat het omlaag
brengen van de schuldquote voor de lange termijn met name op investeringsgebied stevige keuzes zal
vergen. De investeringen worden immers gedaan om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren en
kunnen alleen substantieel worden teruggebracht als beleidskeuzes worden heroverwogen/nieuwe
beleidskeuzes worden gemaakt. Wij hebben in onze bestuurlijke reactie hieraan toegevoegd dat dit bij
de strategische heroriëntatie zal worden meegenomen
2. Worden er door het college in het proces strategische heroriëntatie begroting keuzes aan de raad
voorgelegd betreffende de twee door de provincie genoemde aandachtspunten? Waarom wel/niet?
Antwoord:
Zie voor het eerste aandachtspunt bovenstaand antwoord. Met betrekking tot de schuldquote zullen
door het college scenario’s aan de raad worden voorgelegd die moeten leiden tot het gewenste
resultaat van de strategische heroriëntatie en daarmee in bepaalde gevallen ook kunnen bijdragen aan
de beperking van de schuldquote.

3. Wat vindt het college ervan dat de gemeente Woerden in 2020 de hoogste schuldquote van alle
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gemeenten in de provincie Utrecht heeft? Wat vindt het college ervan dat uit de prognoses betreffende
de schuldquote tot en met 2023 blijkt dat Woerden tot de koplopers betreffende de hoogte van de
schuldquote zal blijven behoren?
Antwoord:
De schuldquote is een belangrijke indicator die overigens in samenhang met andere indicatoren
bekeken moet worden, zoals de lening portefeuille en het weerstandsvermogen. Hieraan is in het
rapport van Deloitte een nadere duiding gegeven. Dat wij de hoogste schuldquote hebben binnen de
provincie zegt als zodanig niet alles. Wij kennen het weerstandsvermogen en de kwaliteit van de lening
portefeuille van andere gemeenten immers niet.
De raad heeft voor de schuldquote signaalwaarden bepaald. Het feit dat wij boven de signaalwaarden
uitkomen, betekent dat er maatregelen nodig zijn om deze op de signaalwaarden terug te brengen. Hoe
en op welke termijn, dan zal bij de strategische heroriëntatie worden meegenomen, daar zal de raad
een uitspraak over moeten doen, met inachtneming van de effecten van de beleidskeuzes.
4. Wat gaat het college eraan doen om de hoogte van de schuldquote van de gemeente Woerden in lijn te
brengen met die van de overige gemeenten in de provincie Utrecht?
Antwoord:
Zie antwoord onder vraag 1.
Bijlagen:
ingekomen vragen van de fractie Bakker
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Artikel 42 vragen betreffende de ontwikkeling van de schuldquote van de gemeente
Woerden
Inleiding
Op 4 december 2019 heeft er in de gemeenteraad van Woerden een debat plaatsgevonden over de
de Raadsinformatiebrief uitgangspunten en proces van de strategische heroriëntatie van de
begroting. Naar aanleiding van dat debat heeft de raad aan het college kaders meegeven betreffende
het proces dat kan leiden tot een goede afweging (door de raad) over hoe er in de begroting 2021
drie miljoen euro bespaard kan worden ten opzichte van de begroting 2020. Het college heeft tijdens
het debat aangegeven keuzerichtingen te laten onderzoeken door een extern bureau.
Op 23 december 2019 ontving de gemeenteraad van Woerden een brief van de provincie Utrecht
betreffende de beoordeling van de begroting 2020 (bijlage 1). De provincie gaf in deze brief aan dat
de gemeente Woerden, ook in 2020, onder de lichtste vorm van provinciaal toezicht blijft vallen, nl.
repressief toezicht.
Wel werd in deze brief door de provincie een aantal aandachtspunten geformuleerd betreffende de
realiteit van de ramingen ombuigingen en taakstellingen. Daarnaast werd aangegeven dat de
schuldquote van de gemeente Woerden een financieel risico vormt. De provincie verwacht inzet van
de gemeente Woerden om de schuldquote beheersbaar te houden.
Uit persoonlijk onderzoek naar de begrotingen 2020 van alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht
komt naar voor dat de gemeente Woerden met 159% de hoogste schuldquote van de provincie
Utrecht heeft (bijlage 2). Ruim boven de door de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)
geformuleerde maximale bovengrens (gevarenzone) van 130%.
Vragen:
1. Worden de twee door de provincie genoemde aandachtspunten door het externe bureau
meegenomen in zijn adviezen betreffende de strategische heroriëntatie begroting? Waarom
wel/niet?
2. Worden er door het college in het proces strategische heroriëntatie begroting keuzes aan de
raad voorgelegd betreffende de twee door de provincie genoemde aandachtspunten?
Waarom wel/niet?
3. Wat vindt het college ervan dat de gemeente Woerden in 2020 de hoogste schuldquote van
alle gemeenten in de provincie Utrecht heeft? Wat vindt het college ervan dat uit de
prognoses betreffende de schuldquote tot en met 2023 blijkt dat Woerden tot de koplopers
betreffende de hoogte van de schuldquote zal blijven behoren?
4. Wat gaat het college eraan doen om de hoogte van de schuldquote van de gemeente
Woerden in lijn te brengen met die van de overige gemeenten in de provincie Utrecht?
Reem Bakker, Fractie Bakker

