
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 
14R.00775 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 16 december 2014 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam 

Portefeuille(s) : Financiën 

Contactpersoon : R. Snijder 

Tel.nr. : 8826 

E-mailadres : snijder.r@woerden.nl 

 
 

Onderwerp: Beantwoording van de vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de  

Gemeenteraad, gesteld door Arjen Draisma van de Fractie van het CDA  over de 
stelposten in de begroting 

Beantwoording van de vragen: 

vraag 

1. Is het op blz. 8 toegezegde concrete maatregelenpakket gereed?  

Antwoord 

Ja. 

 

Vraag 

2. Kunt u dit maatregelenpakket aan de raad verstrekken?  
Antwoord 
Ja, wordt aan de raad verstrekt bij de raadsinformatiebrief over de stelposten. 
 
Vraag 
3. Leidt de toerekening aan programma’s tot aanpassing van de Programmabegroting 2015-2018?  

Antwoord 

Nee. 

 
Vraag 
4. Kunt u deze toerekening aan de raad doen toekomen?  
Antwoord 
Ja, wordt aan de raad verstrekt bij de raadsinformatiebrief over de stelposten. 
 
Vraag 
5. Zijn de op blz. 38 vermelde plannen van aanpak gereed en vastgesteld?  

Antwoord 

Ja. 

 

Vraag 

6. Kunt u deze plannen van aanpak aan de raad verstrekken? 
Antwoord 
 Ja, wordt aan de raad verstrekt bij de raadsinformatiebrief over de stelposten. 
 
Vraag 
7. Heeft u het concrete maatregelenpakket, de toerekening van de maatregelen aan de programma’s en de 
plannen van aanpak aan de toezichthouder verstrekt?  

Antwoord 

Ja. 

 



Vraag 

8. Zo ja, kunt u ons informeren over de reactie van de toezichthouder? 
Antwoord  
Ja, het besluit van de toezichthouder hebben we op dit moment nog niet ontvangen. Het vooroverleg was 
positief en we wachten nu op het formele besluit.  Op het moment dat deze reactie is ontvangen wordt de 
raadsinformatiebrief gemaakt en we sturen u de raadsinformatiebrief na het kerstreces. 
 

 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer 14.021521. 
 
 

 

De secretaris De burgemeester 
 

    

V. Griessler 
 

V.J.H. Molkenboer 

 



 

 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Stelposten Programmabegroting 2015 –2018   

 

Geacht college, 

In de Programmabegroting 2015 – 2018 staat op blz. 8:  

“In deze programmabegroting zijn diverse stelposten opgenomen. Deze waren eind 

september nog niet volledig geconcretiseerd in een maatregelenpakket dat de toedeling naar 

de beleidsinhoudelijke programma’s mogelijk maakt. Begin november is een uitgewerkt 

maatregelenpakket afgerond. Concreet maken van deze stelposten is overigens ook een van 

de belangrijke randvoorwaarden vanuit de provincie in de rol van financieel toezichthouder.”    

 2015 2016 2017 2018 

Stelposten € 2.462 € 3.225 € 4.130 4.502 

 

Tevens staat in de programmabegroting op blz.38: 

“Wanneer in de begroting stelposten zijn opgenomen, worden deze naar de programma’s 

toegerekend zodra er een concreet maatregelenpakket ligt. Voor de onderstaande stelposten 

is het maatregelenpakket nog niet voldoende geconcretiseerd. De stelposten worden 

allemaal voorzien van een plan van aanpak hoe te realiseren, zodat ze voldoen aan de twee 

belangrijke criteria van de toezichthouder, de zgn. 2H’s: hardheid en haalbaarheid. Dit plan 

van aanpak zal vastgesteld worden voordat het begrotingsjaar begint.”         

 2015 2016 2017 2018 

1. Inkoopvoordeel € 150 € 300 € 1.020 € 1.200 

2. Bedrijfsvoering en personeel € 837 € 930 € 1.030 € 1.182 

3. Sociaal domein deel 1 € 580 € 580 €    580 €    580 

4. Sociaal domein deel 2 € 460 € 460 €    460 €    460 

5. Automatisering  € 257 € 282 €    307 €    332 

6. Verbonden partijen € - €   50 €    100 €    100 

7. Overig € 178 € 623 €    633 €    648 

Totaal € 2.462 € 3.225 € 4.130 € 4.502 



 

Inmiddels is het 15 december 2014 en stevenen we af op de jaarwisseling naar 2015. 

 

Mijn fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Is het op blz. 8 toegezegde concrete maatregelenpakket gereed? 

2. Kunt u dit maatregelenpakket aan de raad verstrekken? 

 

3. Leidt de toerekening aan programma’s tot aanpassing van de Programmabegroting 

2015-2018? 

4. Kunt u deze toerekening aan de raad doen toekomen? 

 

5. Zijn de op blz. 38 vermelde plannen van aanpak gereed en vastgesteld? 

6. Kunt u deze plannen van aanpak aan de raad verstrekken? 

 

7. Heeft u het concrete maatregelenpakket, de toerekening van de maatregelen aan de 

programma’s en de plannen van aanpak aan de toezichthouder verstrekt? 

8. Zo ja, kunt u ons informeren over de reactie van de toezichthouder? 

 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

 

Namens de CDA fractie, 

Arjen Draisma 


