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De raad van de gemeente Woerden;
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22 september 2015

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
artikel 189 en verder van de gemeentewet
besluit:
1.

De begroting 2016-2019 vast te stellen, met inbegrip van:
De erratalijst, zoals die voorlag tijdens de Begrotingscommissies van 14 en 15
oktober 2015;
De toezegging van het college om de begroting aan te passen op het onderdeel
crematorium. Van de oorspronkelijk opgenomen ê 75.000,- voor het realiseren van
een crematorium wordt C 50.000,- in de risicoparagraaf opgenomen en een bedrag
van C 25.000,- blijft in de begroting t.b.v. kosten voor planvorming, met de opmerking
daarbij dat deze zullen worden verhaald op de ondernemer bij het inschrijven.
De navolgende wijzigingen, aangebracht via amendementen:
a) In programma 2, onder resultaat 2016 wordt 4.2.1. gewijzigd in:
"Woerden wordt een aantrekkelijke fietsstad met efficiënte en veilige
(hoofd)fietsroutes, aandacht voor fietsparkeren en geen hinderlijke obstakels."
In verband daarmee wordt het resultaat en/of planning gewijzigd in:
"maatregelen opgenomen in G W P (4.0.2)"
b) In programma 2, onder resultaat 2016 wordt een nieuw punt 4.4.2 toegevoegd:
"In overleg met ondernemers en inwoners wordt in Q1 aan de raad een voorstel
voorgelegd om een proef te starten van één jaar waarin tijdsduur betaald
parkeren wordt beperkt. Het overschot op het saldo Parkeren dient hiertoe als
dekking."
c) In programma 3, onder resultaat 2016 wordt een nieuw punt 3.4.5 toegevoegd:
"In gesprekken met zorgaanbieders/maatschappelijke organisaties zal de
organisatie worden uitgedaagd en actief geprikkeld om verder vorm te geven
aan de transformatie opdracht. Afspraken zullen worden vastgelegd in de
inkoopcontracten over hoe bureaucratie/administratieve lasten kunnen worden
verminderd, hoe de samenwerking met ketenpartners wordt bevorderd en hoe
het bieden van maatwerk wordt gewaarborgd."
d) In programma 3, onder resultaat 2016 worden onder 2.2. Inwoners met een
ondersteuningsbehoefte werk en inkomen de doelstellingen 2.2.1 tot en met
2.2.4 als volgt aangepast of uitgebreid:
"2.2.1 Doelstelling is de uitstroom uit de bijstand to.v. 2015 met 5 ĥ te laten
toenemen over de populatie die langer dan een halfjaar in bestand is, waarbij dit
doelpercentage ook wordt gehanteerd voor de groepen jongeren en 50+.
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2.2.2 Met partners in de regio worden in 2016 minimaal 3 nieuwe instrumenten
ontwikkeld om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken inwoners met een
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Met minimaal 1 nieuw instrument
start in 2016 een daadwerkelijke pilot.
2.2.3 Ferm Werk gaat in 2016 naast de reeds gehanteerde instrumenten/
werkwijzen minimaal 2 nieuwe instrumenten uitwerken en inzetten om
(arbeids)participatie te bevorderen. Deze richten zich met name op het
wegnemen van bezwaren van zowel betrokken inwoners als werkgevers.
2.2.4 WoerdenWerkt wordt voortgezet, waarbij de samenwerking met Ferm Werk
belangrijk, maar niet exclusief is, en in samenhang met het economisch
actieprogramma. Samen met de maatschappelijke partners worden minimaal 2
nieuwe initiatieven gestart of bestaande initiatieven uitgebouwd om de
economische ontwikkeling en de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt te
bevorderen om op die manier passend werk te creëren. Daarnaast heeft het
college als doelstelling om ieder collegelid maandelijks minimaal 1
bedrijfsbezoek af te laten leggen bij werkgevers binnen de gemeente waarbij
werk onderwerp van gesprek is en gestuurd wordt op concrete vervolgafspraken
op dit terrein."
e) In programma 4, onder resultaat 2016 wordt een nieuw punt 4.1.3. toegevoegd:
"Olie- en gaswinning onder Woerden wordt actief bestreden. Woerden gaat
verder op de ingeslagen weg: het betrekken en informeren van inwoners en
tevens het bundelen van politiek/bestuurlijke krachten om boringen in de
Woerdense grond tegen te gaan."
f) De inflatiecorrectie zoals opgenomen in paragraaf 1, voor de betreffende
onderdelen van A onder belastingen, wordt geharmoniseerd voor het jaar 2016
op 1,5 7o. Dit betreft de OZB, hondenbelasting, precariobelasting en
toeristenbelasting.
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Het college te autoriseren voor het doen van de investeringen voor het jaar 2016.
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