
Technische vragen begrotingswijziging coronacrisis 
 

CDA 

 

1. In deze begrotingswijziging en de RIB is een toelichting gegeven op de financiële 

gevolgen, onder andere voor Ferm Werk binnen het sociaal domein. In de RIB is een 

overzichtje opgenomen met de volgende verwachte gevolgen:  

Inkomensregelingen: BUIG € 131.000 

Begeleide participatie (w.o. sociale werkplaats) € 137.000 

Arbeidsparticipatie € -23.000 (V) 

a. Hoe verhouden deze bedragen zich tot het genoemde nadeel Ferm Werk van 

€ 117.000 zoals dat is opgenomen in de Q3-rapportage die gelijktijdig in deze 

vergadering wordt besproken? 

 

Antwoord: 

Het nadeel van € 117.000 in de Q3-rapportage van Ferm Werk is gedeeltelijk te verklaren 
door Corona-effecten en gedeeltelijk door autonome effecten. Het totale nadeel op de drie 
genoemde regels is € 245.000. In de RIB over de gevolgen van Corona staat daarnaast een 
hogere rijksbijdrage genoemd van € 262.000. Van dit bedrag is € 44.000 toe te rekenen aan 
het onderdeel Participatie. Dit maakt dat het ‘netto effect’ van Corona op het onderdeel 
Participatie (Ferm Werk) € 201.000 bedraagt. 
 
Naast de ‘corona-gerelateerde effecten’ is de rijksbijdrage ook, los van corona, € 84.000 
verhoogd. Dit heeft dus een voordelig effect op de Q3-cijfers van Ferm Werk. 
Het nadeel van € 117.000 in de Q3-rapportage is dus het saldo van Corona-effecten ad € 
201.000 (nadelig) en € 84.000 als hogere rijksbijdrage (voordelig). 
 
 
VVD en D66 
 
1. Wat is de reden dat de leges van de reisdocumenten en rijbewijzen zoveel lager is?  

a. Als de oorzaak in minder aanvragen ligt, is er dan ook niet sprake van minder 
kosten? Is hier rekening mee gehouden in dit bedrag?  

 
Antwoord: 
Er zijn twee typen samenhangende kosten met de leges op reisdocumenten en rijbewijzen, te 
weten vaste kosten en variabele kosten. Wanneer er minder legesaanvragen liggen blijft de 
gemeente de vaste kosten doorbetalen, waar de variabele kosten afnemen. Met de 
afdrachten (variabele kosten) die de gemeente doet aan het RDW (rijbewijzen) en aan het 
Rijk (reisdocumenten) is rekening gehouden in de berekening.  
 
 
2. Wat houdt de post coronamaatregelen asfaltwerkzaamheden precies in?  

a. Graag een toelichting op het proces rond het aanbrengen en na korte tijd weer 
verwijderen van de pijlen voor de looproutes in het centrum.  

 



Antwoord: 
Bij onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt moest rekening worden gehouden met de 1,5 
meter afstand. Als gevolg konden sommige werkzaamheden enkel volgordelijk plaatsvinden. 
De uitloop en aanpassing van opdrachten heeft ons extra geld gekost. 
 
Binnen het Beleidsteam (BT) is besloten om looproutes in drukke straten in het centrum aan 
te brengen. Dit i.v.m. de maatregel rondom het verplicht afstand houden na te kunnen leven. 
Helaas bleek na een periode van een aantal weken dat het aanbrengen van looproutes niet 
het gewenste effect had. Het aanspreken van mensen en het oproepen om drukke plaatsen 
te vermijden had meer effect. Op basis van die conclusie is besloten de belijning te 
verwijderen. Ook dit is besproken in het BT. 
 
 
3. Het voorstel van Ferm Werk en deze begrotingswijziging i.v.m. coronacrisis komen op 

veel gebieden overeen. Graag wat meer duiding waarom beide rapportages nodig waren 
en wat de relatie tussen de twee stukken is.  

 

Antwoord: 
De begrotingswijziging i.v.m. de coronacrisis is noodzakelijk om te zorgen dat deze 

overschrijding van de kosten op programmaniveau niet leidt tot een begrotings-

onrechtmatigheid voor de gemeente Oudewater. Ook de begrotingswijziging van Ferm Werk 

heeft mede als doel om te zorgen dat de uitgaven van Ferm Werk rechtmatig zijn. Voor een 

deel zit hier dus inderdaad een overlap in. 

Los van de coronaeffecten is er een autonoom voordeel op de rijksbijdrage SW. Dit heeft wel 

gevolgen voor de begroting van Ferm Werk, en is daar dus wel in meegenomen, terwijl dit 

geen ‘Corona-effect’ voor de gemeente Oudewater is en dus ook niet in deze 

begrotingswijziging is meegenomen. Bij de jaarrekening zal dit dus naar verwachting leiden 

tot een positief effect van € 84.000. 

 

CU/SGP 

1. Rib is van 3/11. Financiële uitwerking is van 17/12. Heel veel zaken worden in de rib 
benoemd. Zijn alle Genoemde zaken verwerkt in de financiële uitwerking? 

 
Antwoord: 
De RIB van 3 november vormt de basis voor de begrotingswijziging. Alle onderwerpen uit de 
RIB waarbij sprake is van een budgetoverschrijding waardoor de begroting wijzigt, zijn in de 
financiële uitwerking verwerkt.  
 
 
2. Hoe is verdeling binnen de DVO Woerden Oudewater?  Wat is hierover afgesproken? 
 
Antwoord: 
Oudewater en Woerden passen zoveel als mogelijk de reguliere kostenverdelings-systematiek 
toe. Een uitzondering wordt gemaakt voor kosten verbonden aan de crisisorganisatie, die 



direct te herleiden zijn naar activiteiten voor de gemeente Oudewater. Denk bijvoorbeeld aan 
kosten voor crisiscommunicatie en toezicht en handhavingstaken specifiek geënt op de 
Oudewaterse samenleving. Daarnaast zijn Woerden en Oudewater in gesprek over een 
kostenverdeling voor incidentele coronagerelateerde investeringen in de bedrijfsvoering. Het 
gaat hierbij om investeringen waardoor het mogelijk bleef om het werk tijdens de crisis te 
continueren. Denk bijvoorbeeld aan ICT-kosten voor het faciliteren van videovergaderen. 
 
 
3. Extra kosten voor onze accountant PSA bedragen voor Oudewater voor afwerking 

jaarrekening € 8249,94. Volgens Woerden is dit de helft van het extra bedrag dat betaald 
moet worden aan onze accountant. Woerden betaald de andere helft. Gaat u op andere 
terreinen ook zo tewerk? 

 
Antwoord: 
Nee. Zie vorige antwoord.  
 
 
4. U spreekt over aanvullende compensatie door de overheid. Kunt u hierover wat meer 

duiding geven? 
 
Antwoord: 
Momenteel voeren Rijk en VNG nog overleg over compensatiegelden op een aantal gebieden, 
waaronder afvalinzameling, sport en sociaal domein. Zodra VNG en Rijk tot afspraken komen 
en duidelijk is waar Oudewater aanspraak op kan maken, zullen wij u hierover informeren. 


