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RAADSVOORSTEL 
19R.00732 

 

 

 

 

  

Indiener:                               College van burgemeester en wethouders 

Datum:                               24 september 2019 

Portefeuillehouder(s):         Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s):                    Alle 

Contactpersoon:                  P.J. Vonk  BEc (strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C) 
Tel.nr.: 0653318631 E-mailadres: vonk.p@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Programmabegroting 2020-2023  
 

Samenvatting: 
 

Wij stellen voor de begroting 2020-2023 vast te stellen. In de begroting staan de geraamde baten en 
lasten voor het jaren 2020-2023 en de afgesproken resultaten tussen raad en college.  
 

 

 

Gevraagd besluit: 

1. De programmabegroting 2020 vast te stellen; 
2. De meerjarenraming 2021-2023 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 

2021, 2022 en 2023. 

 

Inleiding  

Wij bieden u de programmabegroting 2020-2023 aan. De programmabegroting is voor alle jaren 
sluitend. Met het vaststellen van de Programmabegroting wordt het college voor het begrotingsjaar 
2020 geautoriseerd voor de lasten en baten uit de begroting en het doen van investeringen  
 

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.  
 

 

 

Participatieproces 

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de door het college vastgestelde financiële 
kaders en de Voorjaarsrapportage. Verder is bij de opzet van de begroting uitgegaan van de 
beraadslaging van het Auditcommissie en zijn de programma’s op basis van vernieuwde 
doelenbomen. 
 

 

 

Samenwerking met andere gemeenten 

Niet van toepassing. 
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Wat willen we bereiken? 

De doelen die in 2020 worden gerealiseerd hebben hun effect op de inwoners en bedrijven van 
Woerden. 
 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

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

 

Argumenten 

De begroting moet worden vastgesteld om het college te autoriseren tot het doen van uitgaven zodat 
de beoogde effecten hiermee kunnen worden gerealiseerd. Het dekkingsplan wordt voorgelegd om 
te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.  
 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

De risico’s zijn beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.  

 

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

De financiële gevolgen zijn opgenomen in de lasten en baten van de meerjarenbegroting 2020-2023. 
 

 

Saldi begroting 2020-2023: 
 

 

Jaar Bedrag  
2020 € 28.041 

2021 €48.980 

2022 € 38.232 

2023 € 233.480 
 

 

 

Communicatie 

 Persbericht en op de gemeentepagina in de krant.   
 

 

Vervolgproces 

 

- Politieke avond  
- Begrotingsraad.     
 

 

Bevoegdheid raad: 
   
 

Artikel 189 van de Gemeentewet.   
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Bijlagen: 

Begroting 2020-2023 

 

 

 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

 

 

 


