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Kennisnemen van 
Toezichtbeslissing begrotingsjaar 2021 van de provincie Utrecht. 
 
   
 
Inleiding 
Op 17 december 2020 heeft de provincie Utrecht een besluit genomen met betrekking tot het in te stellen toezichtsregime 
voor het begrotingsjaar 2021 
 
   
 
Kernboodschap 
De provincie Utrecht heeft vastgesteld dat de gemeente Woerden voldoet aan de criteria om voor repressief toezicht in 
aanmerking te komen en daarom in 2021 in aanmerking komt voor het reguliere repressieve toezicht. 
 
Met de vaststelling van de programmabegroting, waarin de Strategische Heroriëntatie is verwerkt, wordt bijgedragen aan 
onze speerpunten, een gezonde en stabiele financiële positie (houdbare gemeentefinanciën) en het bevorderen van een 
gezond financieel bewustzijn. Hiermee sluiten wij tevens aan bij de doelstelling van het financieel toezicht van de 
provincie, een financieel gezonde huishouding. 
 
De provincie benoemt in haar brief de volgende aandachtspunten:  
 
Realiteit van de ramingen ombuigingen en taakstellingen  
Ombuigingen en taakstellingen zijn door de provincie beoordeeld op hardheid en haalbaarheid. Beoordeeld is of 
bezuinigingen en taakstellingen concreet onderbouwd zijn en op programmaniveau zijn ingevuld. 
 
De provincie heeft de ombuigingen die vanuit de Strategische Heroriëntatie in de begroting 2021-2024 zijn verwerkt 
beoordeeld op hardheid en haalbaarheid. De provincie heeft vastgesteld dat deze concreet en op programmaniveau zijn 
ingevuld. Ook heeft de provincie gekeken naar de onderbouwing van de ramingen. Zowel de hardheid en haalbaarheid 
als de onderbouwing is door de provincie als voldoende beoordeeld. De realisatie van de in de begroting opgenomen 
bezuinigingen en de concrete invulling van taakstellingen hebben nog wel de aandacht van de provincie. Zij vragen ons 
om hen, door middel van de reguliere P&C documenten, actief te informeren over de voortgang en realisatie van het 
bezuinigingstraject en over eventuele ontwikkelingen die van negatieve invloed zijn op het financieel herstel. 



 
Bestuurlijke reactie college:  
Wij zullen in de reguliere Planning & Control instrumenten expliciet de vanuit de Strategische Heroriëntatie en de 
Bestuursopdracht voortkomende ombuigingen monitoren. De opvolging hiervan geschiedt in de Voorjaars- en 
Najaarsnota en de verantwoording door middel van de jaarrekening. In de Kadernota zullen wij de ombuigingen voor de 
begroting 2022-2025 opnemen en zo nodig nader duiden/vormgeven. Wij zullen vervolgens de provincie hieromtrent 
actief informeren.  
 
Netto schuldquote  
De provincie constateert dat wij met de in de begroting verwerkte Strategische Heroriëntatie invulling geven aan het 
verlagen van de netto schuldquote. Zij zien dat de schuldquote de komende jaren nog zal stijgen en vanaf 2026 af zal 
nemen. Het meerjarig beeld ziet er positief uit, aldus de provincie, maar zij zien de netto schuldquote nog steeds als 
aandachtspunt omdat door een hoge netto schuldquote de financiële wendbaarheid wordt beperkt. De provincie vertrouwt 
erop dat het ingezette beleid uiteindelijk zal leiden tot een acceptabele schuldquote. 
 
Bestuurlijke reactie college:  
De Strategische Heroriëntatie had tot doel het huishoudboekje ook op langere termijn gezond te houden. Enerzijds door 
te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, anderzijds door de Schuldquote terug te brengen tot 150% in 2030. Door 
deze inzet voelen wij ons partner en gesteund door de provincie, die immers toeziet op een gezonde financiële positie. 
Wij zullen deze fundamentele kaders dan ook als uitgangspunt beschouwen voor de Kadernota 2021 en de begroting 
2022-2025. 
 
 
 
  
 
   
 
Financiën 
De bestuurlijke reactie als zodanig heeft geen financiële gevolgen. 
 
   
 
Vervolg 
Wij brengen deze RIB ter kennisgeving aan de provincie. 
 
   
 
Bijlagen 
Raadsinformatiebrief geregistreerd onder nummer: D/21/005975  
Toezichtsbrief provincie afschrift college onder nummer : D/20/002794 
Toezichtsbrief provincie aan raad onder nummer: D/20/002792 
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