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Beantwoording van de vragen: 
Vraag 1. 
In de RIB wordt een heel aantal onderdelen van de organisatie en samenleving genoemd die geraakt 
worden door de situatie. Het college geeft aan de raad op de vastgelegde momenten van de P&C-cyclus te 
zullen informeren. Klaarblijkelijk geldt dit niet voor alle genoemde onderdelen, aangezien het college voor 
genoemde raad een voorstel aanbiedt aangaande budgettaire effecten rond de toeristen- en 
precariobelasting 2020. Klaarblijkelijk is al wel zicht op die effecten. Waarom is de RIB niet uitgebreider 
(financiëel) ingegaan op andere effecten die de RIB aanstipt? 
Antwoord 1: 
U geeft in uw vraag het antwoord al: bij dit onderdeel zijn de gevolgen al bekend en de andere onderdelen 
nog niet. Ook bij komende momenten in de p&c cyclus krijgt u informatie over dit onderwerp voorzover ons 
bekend.  
 
Vraag 2.  
In het AD/Woerden van 17 april j.l. is een bericht opgenomen met de kop “Coronacrisis dwingt armlastig 
Woerden tot nog meer bezuinigingen:”keuzes maken en uitstellen””. In dat bericht is sprake van grote 
bezuinigingen in Woerden tot minimaal zes miljoen. Dit bericht wekt de indruk dat in de gemeente Woerden 
(gedetailleerd) in beeld is wat de financiële effecten van de crisis zijn, althans gedetailleerder dan alleen 
zicht op de toeristen- en precariobelasting. Aangezien dezelfde werkorganisatie voor Oudewater werkt, zou 
voor onze gemeente dit beeld er ook kunnen zijn. Is er bij het college of binnen de werkorganisatie een 
gedetailleerder beeld, zoals dat klaarblijkelijk voor Woerden beschikbaar is? 
Antwoord 2: 
Het is duidelijk dat de Corona-crisis tot hogere kosten en lagere inkomsten leidt. Wij volgen onze eigen 
situatie en de landelijke discussie van rijk en vng over dit onderwerp op de voet.  Wij informeren de raad 
zoals gebruikelijk (dus tussentijds bij grote zaken en met name tijdens p en c momenten).  
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Vraag 3. 
Het vermoeden dat er een gedetailleerder beeld beschikbaar is wordt versterkt door punt 2 uit de 
kernboodschap van de RIB: de dekking voor de werkzaamheden, die gemoeid gaan met de 
budgetoverhevelingen, wordt gevonden in een eventueel batig jaarresultaat 2019. De laatste, bij de raad, 
bekende stand van het saldo van de begroting 2019 is door het college gemeld in de begroting 2020, t.w. € 
620.353 (negatief). Uit welke gegevens put het college hoop dat dit negatieve saldo omslaat in een positief 
rekeningsresultaat, waar een bedrag van € 800.937 aan budgetoverhevelingen uit gedekt kan worden? 
Antwoord 3: 
De boodschap is dat we de raad gaan voorstellen niet meer dan een evt batig saldo van de jaarrekening te 
bestemmen voor de overhevelingen. We verwachten dat een evt batig saldo niet voldoende is om de 
overheveling te dekken en zoeken daarom ook in de begroting 2020 naar dekking.  
 
Vraag 4.  
In de kernboodschap van de RIB geeft het college aan (punt 1) dat de werkzaamheden behorende bij de 
budgetoverhevelingen doorgang moeten vinden in 2020. Indien het rekeningssaldo niet voldoende is wordt 
in de begroting 2020 naar ruimte daarvoor gezocht. Het wordt op deze wijze voor de raad wel erg 
onduidelijk waartoe wordt besloten en voor welk bedrag nu instemming wordt gegeven voor 
werkzaamheden en welke bedragen in de begroting 2020 gevonden moeten worden. Er valt dus veel voor 
te zeggen dat de raad besluit over de budgetoverhevelingen bij de vaststelling van de gemeenterekening, 
“zoals de door de raad vastgestelde nota Financiële sturing wordt aangegeven”1. Dan is, via de 
gemeenterekening een eventueel batig saldo bekend en kan een daaraan gerelateerd voorstel voor zowel 
budgetoverhevelingen en eventuele consequenties voor de begroting 2020 voor dekking van de uit 2019 
noodzakelijke werkzaamheden door de raad worden behandeld. Dan “wordt de raad in positie gebracht om 
haar (lees: zijn-St) controlerende taak in te vullen.”2 
Wil het college, gezien alle bovenvermelde onduidelijkheden, de raad alsnog adviseren het voorstel 
budgetoverhevelingen aan te houden tot de behandeling van de gemeenterekening?  
Antwoord 4: 
De overheveling bestaat uit drie categorieën. De onderdelen 1 en 2 zijn administratief van aard en dienen 
het liefst zo snel mogelijk na de jaarwisseling door de raad behandeld te worden. Het leek ons om de raad 
volledig te informeren beter om onderdeel 3 daar direct bij de voegen in de besluitvorming.  
 
Vraag 5. 
In de RIB zegt het college dit moment (ik neem aan het moment van uitbrengen van deze RIB) om nog 
eens kritisch naar de budgetoverhevelingen te kijken. Mogen wij hier uit afleiden dat het college, dit in 
combinatie met vraag 4, voornemens is met een nader voorstel te komen over het onderwerp 
budgetoverhevelingen? 
Antwoord 5: 
Nee. 
 

 

Bijlagen: 
 

-- 

 

 

B.C. Lont 

Wethouder 

                                                 
1 Citaat beantwoording rondvragen 20R.00379 

2 Zie noot 1. 


