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De raad besluit: 

Kennis nemen van de ontwikkelingen en de wensen voor nieuw beleid met de bijbehorende financiële 
vertaling. Vervolgens richting geven als kader voor de meerjarenbegroting 2016-2019. 

Inleiding: 

Met het juni-overleg legt het college aan de raad een eerste opzet voor van de meerjarenbegroting 2016 
- 2019. Deze meerjarenbegroting heeft als basis de meerjarenbegroting 2015 - 2018, aangevuld met de 
aanpassingen zoals die zijn ontstaan door de ontwikkelingen. 

De reacties van de raad uit het junioverleg worden verwerkt in de definitieve meerjarenbegroting, die in 
oktober ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. 

De raadsinformatiebrief zoals die in maart is verzonden aan de raad (corsanummer 15R.00153) geeft de 
opstelling aan die de basis vormt voor het juni-overleg. Uitgangspunt is zoals aangegeven de 
meerjarenbegroting 2015 - 2018. 
Vervolgens wordt een aantal mutaties verwerkt, die al eerder in de RIB aan de raad is gemeld: een 
voordeel in de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2014 en een aantal nadelen van 
FermWerk, leerlingenvervoer, legesafdracht reisdocumenten en het dividend van de BNG. 

Saldo raadsinformatiebrief maart (alle tabellen x 1000,-) 

2016 2017 2018 2019 
Saldo Maart 2015 -323 178 403 403 

Het college heeft vastgesteld dat een aantal zaken die in de maart-RIB nog werden genoemd als nadeel 
voor de begroting nu anders wordt gedefinieerd. Dat betreft het tekort FermWerk, waarvan met de raad is 
afgesproken dat dit ten laste van het budget sociaal domein wordt gebracht en het nadeel op 
leerlingenvervoer, waarvan door het college is bepaald dat dit in de nieuwe aanbesteding sociaal vervoer 
moet zijn weggewerkt. 
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Dit leidt tot het volgende saldo. 

2016 2017 2018 2019 
Saldo Maart 2015 -323 178 403 403 
Correcties 616 525 525 525 
FermWerk en 
leerlingenvervoer 
tussentelling 293 703 928 928 

In april hebben we de bestaande en de vervangingsinvesteringen en de exogene ontwikkelingen 
geïnventariseerd. 

2016 2017 2018 2019 
Vervangings
investeringen en 
exogene 
ontwikkelingen 

-177 -395 -605 -659 

Subtotaal voor 
juni-overleg 

116 308 323 269 

Nieuw beleid 
Vervolgens heeft het college zich gebogen over de vraag of er nieuw beleid en beleidsintensiveringen 
gewenst zijn. Dit is het geval, het gaat om de volgende onderwerpen: 

1 Economisch actieplan 
We willen ons inspannen om in nauwe samenwerking met partners in de stad en de regio de lokale 
economie te stimuleren. In de begroting 2015 is hiervoor eenmalig 6 50.000 opgenomen, maar we 
hebben de ambitie om de inspanning structureel te maken en op te voeren en we stellen daarom voor 
een budget van C 125.000 toe te kennen. 

2. Regionale samenwerking 
Voorgesteld wordt om een bedrag van 75.000,- op te nemen voor het Groene Hart (zie ook de toelichting 
in het economisch actieplan, corsanummer 15.R00360). 

3. IBOR 
We hebben in december in nauw overleg met de raad opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar 
IBOR. De onderzoekrapportage is eind april opgeleverd. Onder meer wordt uit het rapport duidelijk dat we 
structureel te lage ramingen hebben om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen realiseren. Het 
totaalbedrag is opgenomen. 

4. Scholenbouw 
Bij de onvermijdelijke ontwikkelingen is opgenomen een nieuw schoolgebouw voor De Wijde Blik in 
Kamerik. We hebben echter een verder strekkende ambitie om geïntegreerde nieuwbouw te ontwikkelen 
voor beide Kamerikse basisscholen; De Wijde Blik en Eben Haëzer. 
Bij de vervangingsinvesteringen en de exogene ontwikkelingen is hier een investeringsbedrag voor 
opgenomen (zie ook de bijlage). Op basis van een bewonersconsultatie is de wens uitgesproken deze 
nieuwbouw te realiseren in samenhang met De Schulenburch en de sportvelden. Deze ambitie vraagt 
een extra investering van C 2,9 miljoen euro. Tegenover deze investering staat de mogelijkheid van 
projectontwikkeling op de achterblijvende locaties van beide scholen. De netto opbrengst van de 
ontwikkelingsmogelijkheid wordt geschat op een bedrag tussen de 500.000,- en 1 miljoen euro. We 
stellen voor om een bedrag van 900.000,- euro als dekking in te zetten. De netto extra investering 
bedraagt 2 miljoen euro. 
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5. Sport 
De raad heeft een voorstel ontvangen voor de nieuwe nota sport-, speel- en beweegbeleid. Op basis 
hiervan zijn enkele ambities geformuleerd: verenigingsondersteuning (voor het vinden van kader en het 
bereiken van nieuwe doelgroepen), sportinitiatieven (voor het ondersteunen en faciliteren van 
sportinitiatieven uit de sterke samenleving) en stimuleren van spelen, sporten en bewegen in het 
bijzonder bij bepaalde doelgroepen). Zie hiervoor ook het raadsvoorstel "Visie en doelen Spelen, Sporten 
en Bewegen (Corsanummer 15R.00292). 

Daarnaast willen we het aantal combinatiefunctionarissen I buurtsportcoaches uitbreiden van 7,8 
formatieplaatsen naar 9,4 formatieplaatsen. Eerder was al besloten om uit te breiden. De kosten hiervan 
bedragen C 30.000 per formatieplaats, voor 2016 en 2017 is geld beschikbaar. De extra functionarissen 
kunnen ondersteuning bieden bij de eerder genoemde ambities van het sportbeleid. 

6. Verkeer Woerden-West 
De verkeerssituatie in Woerden-West is al een aantal jaren een aandachtspunt en voor veel bewoners 
een punt van zorg. Wij willen investeringen doen in de wegenstructuur, met name voor: 
» vrij liggende fietspaden Rembrandtlaan en Boerendijk; 
« aanpassingen diverse kruispunten (waaronder de aanleg van rotondes, vervanging 

verkeerslichtinstallaties en ongelijkvloerse kruising thv de brandweerkazerne). 
We kiezen hierbij voor variant 1, zie voor een toelichting het aparte raadsvoorstel. 

7. Uitbreiding uren BOA-bikers 
Het college wil de inzet van de BOA-bikers voor de handhaving in de openbare ruimte intensiveren. De 
kosten hiervan bedragen C 70.000 

Samenvattend. 
2016 2017 2018 2019 

Subtotaal voor juni-overleg na overmijdelijke 
ontwikkelingen en vervangingsinvestringen 116 308 323 269 

Nieuw beleid: 
1. Economisch actieplan -125 -125 -125 -125 
2. Regionale samenwerking Groene Hart -75 -75 -75 -75 
3. IBOR -4.693 -5.093 -5.115 -5.406 
4. Scholenbouw Kamerik 0 -97 -97 -97 
5. Sport 0 0 -48 -48 
6. Investeringen verkeerssituatie Woerden west 0 -31 156 153 
7. Extra inzet BOA-bikers -70 -70 -70 -70 

Totaal nieuw beleid -4.963 -5.491 -5.374 -5.668 

Totaal tekort voor juni-overleg -4.847 -5.183 -5.051 -5.399 

Eerste verkenning 
Het structurele tekort loopt op tot C 5,4 miljoen. Een eerste inventarisatie van mogelijke bezuinigingen 
heeft plaatsgevonden. Voorstellen hieronder staan in willekeurige volgorde. 

Bij het opstellen van het dekkingsplan moeten we er rekening mee houden dat er nog een aantal 
taakstellingen open staat, zoals het inkoopvoordeel (oplopend tot 6 1,1 miljoen in 2018) en personeel en 
bedrijfsvoering (oplopend tot 6 1,2 miljoen in 2018). Het is een uitdaging om aanvullende bezuinigingen te 
realiseren zonder consequenties voor beleid of doelstellingen. 
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Dit is ook van toepassing op het sociaal domein, omdat daarop al een taakstelling rust van 
C 1.040.000, vermeerderd met het begrotingstekort van FermWerk. Voor de zwembaden is met de 
nieuwe aanbesteding reeds een taakstelling van C 350.000 gerealiseerd. Tot slot stellen we nu voor om in 
de openbare ruimte extra te investeren. 

Dit beperkt het terrein waarbinnen de dekking kan worden gevonden. Hieronder een verkenning van de 
mogelijkheden. 

1. Systematiek rente toerekening 
We zullen de raad voorstellen om de FG notitie aan te passen en er wordt geen rente meer toegerekend 
aan de reserve infrastructurele werken en de voorziening Defensie eiland. Dit levert plus/minus 700.000,-
euro op. 

2. Algemene uitkering 
De laatste jaren hebben we een positief saldo bij de jaarrekening. Een van de oorzaken is het jaarlijks 
hoger uitvallen van de algemene uitkering dan begroot. Daarnaast komt er een herijking van de algemene 
uitkering waaruit voor Woerden een voordeel wordt verwacht. Dit is aanleiding om het begrotingsbedrag 
op dit moment met 300.000 te verhogen. De nog te ontvangen meicirculaire zal op dit punt meer 
duidelijkheid geven 

3. Bestaand beleid 
Heroverweging nieuwe en bestaande ontwikkelingen.(zijn bijstellingen en/of herprioritering mogelijk?). 

4. Indexering 
Voorgesteld wordt om de indexering aan te passen; voorstel is om voor de lastenindex uit te gaan van de 
nullijn. Het is daarbij reëel om voor de personeelskosten een index van ľ/o te hanteren. We willen voor 
de baten een index opnemen van 1,5

0

Zo. 

5. Precario leidingen en kabels 
Wordt nog uitgezocht. 

6. Bijdrage reserve grondbedrijf aan de algemene dienst. 
Wordt nog uitgezocht. 

In overzicht. 
Dekkingsplan: 

2016 2017 2018 2019 

Totaal tekort voor juni-overleg -4.847 -5.183 -5.051 -5.399 

Dekkingsmogelijkheden: 
1. Aanpassing systematiek rentetoerekening 700 700 700 700 
2. Inschatting ontwikkeling Algemene Uitkering 300 300 300 300 
3. Heroverweging nieuwe en bestaande 

ontwikkelingen 
PM PM PM PM 

4. Indexering lasten 096, salarissen 196 en baten 
1,596 

PM PM PM PM 

5. Extra verhoging gemeentelijke belastingen -
leges 

PM PM PM PM 

6. Precario leidingen en kabels PM PM PM PM 
7. Bijdrage Grondbedrijf PM PM PM PM 

Eindtotaal tekort voor juni-overleg -3.847 -4.183 -4.051 -4.399 
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Conclusie 
Mede gelet op de stelposten, die op de begroting drukken, verwachten we dat de hierboven genoemde 
maatregelen niet voldoende zijn om te komen tot een sluitende begroting. Aanvullende keuzes zijn 
noodzakelijk. We willen de raad dan ook keuzes voorleggen in de vorm van een aantal scenario's; 

Scenario 1 Belastingen, leges en tarieven verhogen. 
Dekking vinden door belastingen te verhogen. 

Scenario 2 Organisatiebreed bezuinigen 
Dekking vinden door ongeveer 10 procent te bezuinigen op de begroting. Het gaat dan om een 
bezuiniging op de beïnvloedbare posten omdat op een deel van de begroting niet kan worden bezuinigd 
(bijstandsuitkeringen, termijnen van afschrijvingen van rente) 

Scenario 3 Kerntakendiscussie 

Dekking vinden door alleen invulling te geven aan wettelijke kerntaken 

Scenario 4 Combinatie 
Dekking vinden door een combinatie van belastingverhoging en 10 procent bezuinigen (beïnvloedbare 
posten). 
Scenario 5 Combinatie 
Dekking vinden door; 
« het benodigde bedrag voor IBOR te verminderen; 
» te bezuinigen op het sociaal domein; 
» door belastingverhoging. 

We vragen de raad om aan de hand van scenario's kaders te geven voor de meerjarenbegroting 2016 en 
verder. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Artikel 186 van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Kaders en richting voor de begroting 2016-2019. 

Argumenten: 

NVT 

Kanttekeningen: 

NVT 

Financiën: 

NVT 

Uitvoering: 

NVT 

Communicatie: 

Er wordt een hoorzitting georganiseerd door de griffie. 
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Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsinformatiebrief voor maart (corsanummer 15R.00153). 

Bijlagen: 

Bijlage overzicht vervangingsinvesteringen en exogene ontwikkelingen (corsanummer 15.010819) 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J. van 
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Meerjaren ontwikkelingen  2016-2019 GEMEENTE WOERDEN Rente-percentage 3,75%

Jaar Team Investering Afschr 2016 2017 2018 2019 Toelichting

Vervangingsinvesteringen Sport

Sportveldenbeheersplan tranche 2016 (SCH/MCHW) 2016 R&B 232.500 15 24.219 23.638 23.056 SCH kunstgrasveld, SCH grassportveld, MCHW miniveld en veld 3

Sportveldenbeheersplan tranche 2016  2016 R&B 427.500 30 30.281 29.747 29.213 Hockeyveld

Sportveldenbeheersplan; kleine vervangingen 2016 R&B 50.000 15 5.208 5.083 4.958 conform beheersplan 2009, diverse kleine vervangingen

Sportveldenbeheersplan tranche 2016 Sportlust veld 6 2017 R&B 166.667 12 20.139 19.618 kunstgrasvelden Sportlus veld 6

Sportveldenbeheersplan tranche 2016 Sportlust veld 6 2017 R&B 333.333 30 23.611 23.194 kunstgrasvelden Sportlus veld 6

Sportveldenbeheersplan tranche 2018 2018 R&B 500.000 15 52.083 beheerspl. wordt geactualiseerd, Groot onderhoud velden divers (VEP, Reflex)  

Sportveldenbeheersplan tranche 2019 2019 R&B 400.000 15 beheersplan wordt geactualiseerd.

2.110.000 0 59.708 102.218 152.123

Reeds begroot voor vervangingsinvesteringen sport -293.000 -12.500 -4.896 -30.403 -30.403

1.817.000 -12.500 54.812 71.815 121.720

Vervangingsinvesteringen parkeren

Aanschaf/implementatie E-loket parkeerservice 2017 R&B 40.000 10 5.500 5.350

Vervanging parkeerapparatuur 2017 R&B 100.000 10 13.750 13.375

Updaten parkeerverwijssysteem 2017 R&B 40.000 10 5.500 5.350

Verv. Inv. - onvermijdelijke ontw. ONDERWIJS

Scholenbouw Kamerik                              (annuitair) 2016 JLV 3.176.845 40 154.584 154.584 154.584 Uitgegaan an er anging, rest an € . 8,-- onder nieu  beleid
Renovatie/vernieuwing R. de Jagerschool    (annuitair) 2016 JLV 875.000 15 77.329 77.329 77.329

Vervangingsinvesteringen ICT

Vervanging/verlenging beveiligingssoftware telewerken 2016 ICT 15.000 3 5.563 5.375 5.188

Vervanging/verlenging uitwijk ESX 2016 ICT 15.000 5 3.563 3.450 3.338

Vervanging PC's 2016 ICT 80.000 4 23.000 22.250 21.500

Vervanging Ipad's/tablets en licenties 2016 ICT 26.500 26.500 26.500 26.500

Vervanging Iphones/HTC smartphones/Nokia's 2016 ICT 35.000 35.000 35.000 35.000

Servers algemeen (doorgroei HW+SW=koppelvlakken 2016 ICT 75.000 75.000 75.000 75.000

Software doorgroei licenties virtueel platform 2016 ICT 16.000 16.000 16.000 16.000

Vervanging virtualisatie servers 2017 ICT 93.000 3 34.488 33.325

Vervanging storage 2017 ICT 96.000 3 35.600 34.400

Vervanging wifi netwerk 2017 ICT 16.500 3 6.119 5.913

Vervanging backup 2017 ICT 35.000 5 8.313 8.050

Vervanging vaste telefonie 2017 ICT 54.000 6 11.025 10.688

Office en SA 2017 ICT 229.000 4 65.838 63.691

Vervanging vaste telefonie 2018 ICT 54.000 6 11.025

Vervanging/verlenging beveiligingssoftware telewerken 2019 ICT 15.000 3

Vervanging firewall 2019 ICT 10.000 5

Vervanging/verleniging straalverbindingen 2019 ICT 21.000 5

733.500 152.500 184.625 344.956 349.616

Reeds begroot voor vervangingsinvesteringen ICT -174.000 -27.500 -76.308 -68.563 -68.563

559.500 125.000 108.317 276.393 281.053

Onvermijdelijke ontw. Tijdelijk strand Cattenbroek 2016 ruimte 65.000 0 0 0

Totaal meerlasten overmijdelijke  ontwikkelingen - vervangingsinvesteringen 6.608.345 177.500 395.042 604.870 658.760


