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Programmabegroting 2015-2018

De raad v a n de g e m e e n t e W o e r d e n ;
gelezen het voorstel d.d. 23 september 2015 van:
- burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :
1. In de ontwerp-programmabegroting dd 25 september 2014 wordt op pagina 16, bij 'te bereiken
effect' in de kolom naast 1.2:
"Verlaagd

onderhoudsniveau

Acceptatie van de bewoners van een verlaagd

onderhoudsniveau":

gewijzigd in:
"Optimaal

onderhoudsniveau

Een optimale staat van onderhoud van de openbare ruimte, op basis van de vastgestelde
onderhoudsniveaus (p. 70) in relatie tot de beschikbare middelen."
2. Op pagina 17, bij "Resultaat 2015" bij 1.1 in de kolom onder "realisatie" wordt
"In 2015 max. 10% openb. ruimte op niveau D"
gewijzigd in:
"100% van de openb. ruimte wordt structureel op vastgesteld niveau onderhouden, maximaal 10% van
het oppervlak mag gedurende maximaal 6 maanden, doch zo kort mogelijk, op het naastlagere niveau
zijn."
3. Uit de algemene reserve (incidenteel) een bedrag van € 50.000 vrij te maken dat ingezet wordt ter
versterking en ontwikkeling van de lokale economie van de gemeente Woerden (programmabegroting
hoofdstuk 4 paragraaf 2.3);
4. In paragraaf 2/punt 2 van hoofdstuk 4 in "te bereiken effect":
"De gemeente trekt samen op met de natuurlijke partners hierin en heeft een faciliterende en
stimulerende rol."
te wijzigen in:
"De gemeente trekt samen op met de natuurlijke partners en neemt hierin een pro-actieve rol op zich."
5. In paragraaf 3/punt 2.3 van hoofdstuk 4 in "resultaat 2015" aan te vullen met een extra bullit die
luidt:
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"De gemeente heeft extra initiatieven geïnitieerd om de lokale economie te stimuleren."
6. In het raadsvoorstel wordt op pagina 31 onder onderdeel 3 bij 'resultaat 2015' punt 1.10
voorgesteld:
"Zwemdiploma
Onderzoeken of mogelijk is dat iedereen voor het verlaten van de basisschool een zwemdiploma heeft
Aan de hand van het onderzoek wordt een besluit genomen over het gewenste niveau (diploma A, B
ofC)."
gewijzigd in:
"Zwemdiploma
Jaarlijks wordt geïnventariseerd welke leerlingen in leerjaar 6 van het primair onderwijs
zwemdiploma
A niet hebben behaald en dus niet kunnen zwemmen. Voor deze groep draagt het college een
oplossingsrichting aan."
7. De programmabegroting dien conform 2015-2018 vast te stellen.
8. Autorisatie aan het college te verlenen voor de nieuwe investeringen voor het jaar 2015,
opgenomen in bijlage 2 bij de programmabegroting 2015-2018.
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