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Tel.nr. : 8433 

E-mailadres : engels.r@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Effecten van de Corona-crisis op de gemeentefinanciën 

 

Kennisnemen van: 

 De Corona-crisis geeft veel onzekerheid. In deze raadsinformatiebrief proberen wij u inzicht te 
geven hoe wij hier mee om willen gaan. 

 De voorgestelde werkwijze met betrekking tot het raadsvoorstel : Budgetoverhevelingen 2019 
(20R.00122) in relatie tot het jaarrekeningresultaat 2019. 

Inleiding: 
De gemeente verkeert wegens de COVID-19 pandemie in een nieuwe – onzekere – situatie, die zeker 
effect heeft op de financiële huishouding. In welke mate en hoe lang onze (meerjaren)-begroting geraakt 
wordt en in hoeverre het Rijk compensatie geeft voor de financiële consequenties en de maatregelen die 
hiermee samenhangen is nog niet bekend. 
Wel raakt deze situatie onder andere de volgende onderdelen van onze organisatie en samenleving: 
Ruimte : 
Risico op vertraging projecten – vertraging betaling facturen – minder initiatieven – minderleges – minder 
kostenverhaal - minder verhuur – meer huishoudelijk afval – extra toezicht. 
Sociaal Domein: 
Kosten zorg – schuldhulp – extra crisis taken GGD – compensatieregelingen – extra druk op Ferm werk en 
Stadsteam Oudewater – subsidies. 
Bedrijfsvoering: 
Minder toeristenbelasting – uitstel en beroep op vermindering belastingen (precario) – hogere kosten ICT – 
kosten communicatie – extra kosten uitvoering crisistaken. 
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Op de normale momenten in de P&C-cyclus : te weten de Voorjaarsnota – Begroting - Najaarsnota en 
Jaarrekening,  zullen wij u op de hoogte houden van concrete gevolgen die wij weten.  
 

Het raadsvoorstel voor budgetoverhevelingen 2019 ligt op dit moment bij u voor ter besluitvorming in de 
aanstaande raadscyclus. Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van de Jaarrekening 2019. Uit 
deze jaarrekening vloeien de aan u voorgestelde budgetoverhevelingen met bijbehorende werkzaamheden 
voort. 
 

Om bovenstaande redenen kijken we scherp naar de effecten hiervan op de lopende begroting 2020 en 
volgende jaren. Tevens benutten we dit moment om nog een kritisch naar de budgetoverhevelingen te 
kijken. Vanwege met name de financiële effecten zullen wij een nog stringenter financieel beheer voeren.. 
 

Kernboodschap: 

Als college hanteren wij bij de huidige financiële onzekerheden de volgende uitgangspunten: 
1. De genoemde werkzaamheden horende bij budgetoverhevelingen moeten doorgang vinden in 

2020. 
2. De dekking voor de uitvoering van deze werkzaamheden wordt gedeeltelijk gevonden in een 

eventueel batig jaarresultaat 2019. 
3. Is het batig saldo niet toereikend genoeg om alle budgetoverhevelingen te doen, dan zoeken wij in 

de begroting 2020 alsnog naar ruimte hiervoor. 
4. In 2020 wordt verder bezien in hoeverre de geldende begroting ruimte biedt om de voorgenomen 

activiteiten te bekostigen. De “Corona-maatregelen”(zoals extra inzet, als het niet kunnen doorgaan 
van zaken) maken het doorlopen van de begroting toch al noodzakelijk. 

5. Voor 2021 en verder spannen wij ons als gebruikelijk in om de voorgenomen initiatieven doorgang 
te laten vinden. 

 

Met inachtneming van de hierboven genoemde extra maatregelen (1 tot en met 3) vragen wij uw raad om 
akkoord te gaan met het voorstel Budgetoverhevelingen 2019 (20R.00122). 
 

Financiën 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden die horen bij de budgetoverhevelingen wordt het positieve 
resultaat van de jaarrekening 2019 ingezet. Indien dit budget ontoereikend is wordt ruimte gezocht binnen 
de door de raad vastgestelde begroting 2020. 
Voor de Corona-effecten op de financiële huishouding gaan wij aan de slag met de punten 4 en 5 onder het 
kopje “Kernboodschap”. 
 

Vervolg: 
Na vaststelling Jaarrekening 2019 worden verder acties in gang gezet. 
 

Bijlagen: -- 
 

  De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

  ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 


