
Ruim 16.000 euro voor drie voedselbanken in de regio

WOUDENBERG De zeven Rotaryclubs in Amersfoort, Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel hebben gezamenlijk actie gevoerd voor de 
lokale voedselbanken. Het doel was om zoveel mogelijk geld op te halen zodat de voedselbanken daar eieren van kunnen kopen, een 
product dat maar zelden wordt aangeleverd. Het uiteindelijke bedrag dat wordt overgemaakt is 16.102 euro. Hiermee kunnen ook andere 
producten worden aangeschaft die hard nodig zijn voor het toenemende aantal klanten dat een voedselpakket aanvraagt.

Groter tekort door zorgkosten
College spreekt 
reserves aan
Joke van der Heide

WOUDENBERG De jaarrekening 2019 
van de gemeente Woudenberg sluit 
af met een nadelig resultaat van 
666.720 euro, 232.000 euro meer dan 
verwacht. Het negatieve resultaat 
wordt voor een belangrijk deel ver-
oorzaakt door nagekomen afreke-
ning van kosten op het sociaal do-
mein 2017 en 2018 en extra 
verplichte toevoegingen aan pensi-
oen- en wachtgeldregelingen van 
(oud-)wethouders.

In het jaarverslag geeft het college 
van burgemeester en wethouders 
aan dat dit resultaat per saldo tot 
stand is gekomen door een nadelig 
resultaat uit de normale bedrijfs-
voering van 2.311.000 euro, een po-
sitief resultaat uit het grondbedrijf 
van 328.000 euro en een nadelig 
resultaat van incidentele baten en 
lasten van 275.000 euro. Hiernaast 
werd een bedrag van 1.391.000 aan 
de reserves toegevoegd en 2.982.000 
aan de reserves onttrokken.
Het college stelt voor om het nade-
lige resultaat van 666.720 te dek-
ken uit de algemene reserves. In 
totaal zijn de reserves gedaald van 
11.137.000 in 2018 naar 9.252.000 in 
2019. De schuldenlast is met ruim 
4,5 miljoen euro naar 18.127.000 

euro toegenomen als gevolg van ex-
tra opgenomen langlopende lenin-
gen.

Als reden waarom het nadelige re-
sultaat meer is dan verwacht, geeft 
het college aan dat de zorgkosten 
voor Jeugd- en Wmo zorg net als 
bij veel andere gemeenten opnieuw 
tegenvallen. Verklaringen hiervoor 
zijn dat de regionale kosten stijgen 
en het aantal jongeren dat zorg no-
dig heeft, weliswaar gelijk blijft, 
maar de ingezette zorg langer duurt 
en kostbaarder is. Daarnaast heeft 
Woudenberg veel oudere inwoners, 
waarvan velen langer thuis blijven 
wonen. Ambulante zorg, dagbeste-
ding en de vraag naar Wmo hulp-
middelen (stijging van 97.000 euro) 
neemt hierdoor toe.

De belangrijkste oorzaak van de 
kostenstijging is echter de nageko-
men afrekening van de regionale 
kosten voor de jaren 2017 van 36.000 
euro en 2018 van 264.000 euro, 
waarvoor de gemeente Woudenberg 
onvoldoende geld gereserveerd had. 
Als verklaring wordt gegeven dat bij 
het opstellen van de jaarrekening 
2017 en 2018 de gemeente Amers-
foort een overzicht had verstrekt 
welke kosten in rekening gebracht 
waren en welke nog verwacht kon-
den worden op basis van afgegeven 
beschikkingen en ervaringscijfers. 
Naast het feit dat dit beeld te posi-

tief was, heeft de gemeente Amers-
foort nog extra nagekomen facturen 
ontvangen van nog niet opgegeven 
kosten en beschikkingen door zorg-
aanbieders. Ook in 2020 verwacht 
de gemeente Amersfoort nog nage-
komen facturen. Voor de Wouden-
berg gaat dit om een bedrag van 
53.000 euro.

Bij de incidentele lasten vormt de 
herziening voorzieningen pensi-
oen- en wachtgeld (oud-)wethou-
ders van 229.000 euro ook een be-
langrijk onderdeel van de extra 
kosten. Voor de exploitatie van het 
grondbedrijf worden de positieve 
resultaten van Het Groene Woud, 
Amaliaanlaan en Hoevelaar fase 1 
getemperd doordat de Nijverheids-
weg, Spoorzone A2 en Spoorzone 
B naar verwachting nadelig zullen 
afsluiten in 2019.

VVD-raadslid Jhony Stalman: 
,,We zouden weer meer met elkaar 
in gesprek moeten gaan en naar 
raakvlakken zoeken.’’ p 3

Arnold Keller met pensioen 
als bokstrainer

Veel Woudenbergers kennen Arnold Keller 
van zijn sportieve prestaties, zijn recordpo-
gingen of zijn boksschool. Wat niet iedereen 
weet, is dat hij sinds negen jaar kinderen met 
sociaal-emotionele problematiek traint en 
begeleidt. Na 45 jaar intensief sporten en 
lesgeven gaat hij met pensioen.
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Het weer in 
onze regio door 
Dick Scheer

WOUDENBERG In het 
afgelopen weekend 
trokken weer eens echte 
warmte onweders over 
onze regio heen. Felle 
onweersbuien waren het 
niet, wel viel er vooral op 
zondag regen van beteke-
nis. Aan de hand van de 
waarnemingen die ik 
deed, viel er in onze 
omgeving tussen de 15 
en 20 mm. Het oosten 
van ons land kreeg meer. 
Zo viel er in Meddo, een 
kerkdorpje in de buurt 
van Winterswijk, 112 
mm.
Ook deze week blijven we 
onder invloed van een 
depressie die zo’n beetje 
ronddraait in de buurt 
van Bretagne. Dit zorgt 
voor broeierig warm 
zomerweer, waarin er 
gemakkelijk onweersbui-
en ontstaan. Vandaag 
hebben we een mix van 
zon en wolken. De 
temperatuur loopt op 
naar 23 graden. Voor 
woensdag en donderdag 
zijn de neerslagkansen 
met onweer groter. Het is 
vrijwel geheel bewolkt en 
de temperatuur loopt op 
naar 25 graden en dat is 
net iets te veel voor de 
atmosfeer. Vanaf vrijdag 
worden de regenkansen 
iets minder en vanaf 
zondag komt de zon weer 
meer te voorschijn. De 
maximumtemperatuur 
komt dan uit op 22-23 
graden.

Nieuwe data 
Open Atelier 
Route bekend
WOUDENBERG De 

geplande Open Atelier 
Route (OAR) Leusden 
Woudenberg van 2020, 
die in het teken stond van 
75 jaar vrijheid, is door de 
coronacrisis anders 
verlopen dan van tevoren 
werd verwacht.,,Door alle 
maatregelen en onzeker-
heden rondom het 
coronavirus hebben we 
helaas moeten besluiten 
om de route in 2020 niet 
door te laten gaan’’, 
vertelt de organisatie. 
,,De Open Atelierroute 
2020 zal in zijn geheel 
worden verplaatst naar 
zaterdag 17 en zondag 18 
april 2021. Noteer het 
alvast in uw agenda.’’

,,Normaal gesproken 
wisselen we jaarlijks 
tussen Leusden en 
Woudenberg als 
vertrekpunt en locatie 
voor de overzichtsexposi-
tie. Als bestuur hebben 
we besloten om in 2021 
de route wederom te 
starten in Woudenberg.’’

Op de site van de OAR 
(atelierrouteleusdenwou-
denberg.nl) staan de 
werken van de deelne-
mende kunstenaars. Bij 
belangstelling kan 

contact worden opgeno-
men met de kunstenaar. 
Ook zijn daar de adver-
tenties van sponsoren die 
de OAR een warm hart 
toe dragen en ons 
steunen te vinden.’’
,,Door financiële steun 
van de deelnemers en 
sponsoren hopen wij ook 
in 2021 weer een open 
atelierroute te kunnen 
organiseren. Mocht u ons 
willen steunen door 
vriend of sponsor van de 
OAR te worden, mail ons 
dan oarleusden@live.nl.’’
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