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Begroting 2018-2021 

Samenvatting: 

Wij stellen voor de begroting 2018-2021 vast te stellen. In de begroting staan de geraamde baten en 
lasten voor het jaren 2018-2021 en de afgesproken resultaten tussen raad en college. 

Gevraagd besluit: 

1. De begroting 2018-2021 vast te stellen; 
2. De 'mutaties na opstelling concept begroting' door middel van een begrotingswijziging te 

verwerken in de begroting 2018-2021; 
3. In te stemmen met scenario 2 uit programma 3, sociaal domein en dit door middel van een 

administratieve wijziging verwerken; 
4. Het college te autoriseren voor de kredieten, jaarschijf 2018, zoals opgenomen in het 

investeringsprogramma (bijlage 2); 
5. In te stemmen met de in de begroting 2018-2021 opgenomen onttrekkingen aan de Algemene 

Reserve en de reserve sociaal domein; 
6. Instemmen om de in de paragraaf Lokale heffingen aangegeven tariefsaanpassingen te 

verwerken in de belastingvoorstellen in december. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Wij bieden u de programmabegroting 2018-2021 aan. De programmabegroting is voor nagenoeg 
alle jaren sluitend. Omdat in de algemene beschouwingen, de programma's en paragrafen 
voldoende informatie zit om via het raadsdebat tot een afgewogen besluit te komen, wordt, zoals 
gebruikelijk gekozen voor een kort en formeel raadsvoorstel. 

Wat willen we bereiken? 

De doelen die in 2018 worden gerealiseerd hebben hun effect op de inwoners en bedrijven van 
Woerden. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

De resultaten/inspanningen die leiden tot de resultaten zijn opgenomen in de verschillende 
programma's. 

Communicatie 

Persbericht en op de gemeentepagina in de krant. 

Vervolgproces 

Begrotingsmarkt 3 oktober 2017; 
Auditcommissie 10 oktober 2017; 
Commissies 11 en 12 oktober 2017; 
Raadsvergadering 2 november 2017. 

Bevoegdheid raad: 

Artikel 189 van de Gemeentewet. 

Bijlagen: 

Programmabegroting 2018-2021 onder corsa nummer 17.019078; 
Scenario's sociaal domein onder corsanummer 17.019079. 
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