Amendement Tegenbegroting:
Wat inwoners en ondernemers wel willen in de begroting 2017-2020
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het agendapunt Begroting 2017-2020
van de raadsvergadering van 27 oktober 2016,
De raad besluit:
1. De begroting 2017-2020 vast te stellen;
2. Het college te autoriseren voor het doen van de investeringen voor het jaar 2017;
3. In te stemmen met de in de begroting 2017-2020 opgenomen beleidsimpulsen;
4. De beleidsimpulsen te verwerken in de begroting 2017-2020;
5. In te stemmen met het in de begroting opgenomen dekkingsplan (zoekrichtingen);
6. In te stemmen met de in de begroting opgenomen onttrekkingen aan de Algemene Reserve;
7. Het dekkingsplan te verwerken in de begroting 2017-2020.
De volgende wijzigingen door te voeren waar inwoners en ondernemers om vragen:
1. In 2017 wordt gestart met een extra brug over de Rijn (€5,- mln) en de westelijke randweg
(€12,- mln.). Hierdoor wordt de doorstroom van het autoverkeer beter, de veiligheid voor
fietsers en voetgangers verbetert en de uitstoot van schadelijke fijnstof en andere
schadelijke gassen worden fors minder;
2. De wijk Snel en Polanen is zeer betrokken bij de oplossingen die te realiseren zijn bij de
ontwikkeling van Snellerpoort. De doorstroming van het autoverkeer, de veiligheid voor
fietsers en voetgangers en de uitstoot van schadelijke fijnstof en andere schadelijke gassen
zijn belangrijke punten voor de wijk.
De doorstroming op de Steinhagenseweg wordt verbeterd (€2,5 mln.). Te beginnen met een
ongelijkvloerse kruising voor fietsers richting het Minkema College. Tevens worden in 2017
de voorbereidingen getroffen voor een directe doorsteek richting de snelweg
(Enschedeweg), en de randweg Harmelen door te trekken als paralelbaan richting
Nieuwerbrug;
3. De buurtveiligheid staat onder druk. Dit als gevolg dat de nationale politie buurveiligheid niet
als prioriteit ziet. Er komen meer Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Om de
inwoners in 2017 niet in de steek te laten financiert gemeente Woerden deze in 2017
(€250.000,-). Het college gaat vanaf 2018 zorgen dat of de wijkagenten van de nationale
politie zichtbaar en aanspreekbaar zijn op straat of dat de extra BOA’s gefinancierd worden
door bijvoorbeeld maatregelen in het bestuursrecht. Uitgangspunt is dat de inwoners wonen
in een veilige buurt en gemeente Woerden niet opdraait voor de kosten op de bezuinigen bij
de Nationale politie;
4. Ondernemers krijgen alle vrijheid om open te zijn op zondagen. Ondernemers hebben de
keus, waardoor zij die op zondag omzet genereren dit ook kunnen doen. En niet
vertrekplannen maken om zich buiten Woerden te vestigen. Dit besluit heeft geen effect op
de financiën;
5. Betaalbare huurwoningen voor zowel jong, oud en alleenstaanden (voorbeeld JanSteenstraat), hieraan willen we een impulsbedrag van (€500.000,-) koppelen om sneller een
dergelijk project op te zetten. Een voorbeeld is het oude FNV-gebouw.
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6. Voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de samenleving is het van belang dat Woerden een
rijk en gezond verenigingsleven heeft. Omdat voor de toekomst te borgen is het van belang
dat er binnen het verenigingsleven een actief jeugdbeleid is. Dat dient gestimuleerd te
worden. Veelal is dat verenigingen onvoldoende mogelijk. Menskracht en financiën spelen
hierbij een belangrijke rol. Het is daarom dat ondersteuning van gemeentewege aandacht
verdient. Hoe die eruit zou moeten zien en wat er wenselijk is met betrekking tot de
toekomst is de vraag die wij ons stellen moeten.
Daarvoor is onderzoek naar en overleg met het verenigingsleven in stad en dorpen van onze
gemeente nodig. Hiervoor willen we €100.000,- reserveren.
7. Overheid en inwoners trekken samen op is het uitgangspunt waarmee gemeente Woerden
nieuw beleid ontwikkelt. Echt samen optrekken, alle ideeën en meningen volledig opnemen
in rapporten en transparante afwegingen voorleggen aan de gemeenteraad is een forse
verbeteropgave. Dit is een attitude en houding die onder andere door voorbeeldgedrag
gerealiseerd wordt. Dit besluit heeft geen effect op de financiën.
Door de volgende punten, waar inwoners en ondernemers niet om vragen, uit de begroting 20172020 te schrappen:
1. Niet uitvoeren van wat onvermijdelijke ontwikkelingen genoemd worden. Het gaat hier om
onder andere meer communicatiemedewerkers (€80.000,-), medewerker voor
informatiebeveiliging (€50.000,-) en extra programmamanagement zodat het zittende
management leiding kan gaan geven (€820.000,-). In totaal gaat het om €1,35 miljoen. Aan
het amendement van het junioverleg is niet voldaan: “Bij de begroting bij de voorstellen die
betrekking hebben op organisatieontwikkeling en formatie-uitbreiding inzicht te bieden in de
noodzaak, urgentie, samenhangen omvang”. Uit de pas op 11 oktober verstrekte
informatiebrief komt niet duidelijk naar voren wat de noodzaak, urgentie of samenhang is
van de vele organisatieprojecten: “Eind dit jaar wordt samen met u de organisatievisie
vastgesteld en begin volgend jaar, eveneens samen met u, de ontwikkelagenda (die zich richt
op dienstverlening). Hierin zullen de doelen voor 2017 en verder worden vastgesteld.” Dus er
wordt nu een zak geld gevraagd en dan pas de plannen gemaakt. Er is geen duidelijk inzicht
gekomen waarom deze investering noodzakelijk is.
2. Geen extra middelen beschikbaar stellen voor exogene ontwikkelingen (€475.000,- voor
2017 en €405.000,- in 2018). Deze worden binnen de huidige organisatie gerealiseerd. Het
gaat hier onder andere om de wijzigingen in de omgevingswet en organisatieverbetering
openbare ruimte.
3. De kapitaallasten van de investeringen worden fors lager door het niet doorgaan van de
grote posten uit 1 en 2 hierboven. Het gaat om €275.000,- in 2018, €370.000,- in 2019 en
€580.000,- voor 2020;
4. Nadelige structurele effecten van Bestuursrapportage 2016 alsnog overeenkomstig het
amendement Inwonersbelangen en Lijst van der Does op te lossen binnen de bestaande
begroting van juni 2016. Het effect op de begroting hiervan is €800.000,- in 2017, €580.000,in 2018, €1.000.000,- in 2019 en €210.000,- in 2020;
5. Het besluit “Verkeerssituatie west (Boerendijk-Hoge Rijndijk)” wordt teruggedraaid. Door de
aanleg van de westelijke randweg is deze investering niet meer nodig. De overlast van meer
verkeer, fijnstof en geluidshinder wordt niet verplaats van minder inwoners naar meer
inwoners die wonen aan de Hoge Rijndijk, Molenvliet en Bomen- en Bloemenbuurt
(Investering van €4,6 miljoen).
Waardoor de algemene reserve gedurende 2017 tot en met 2020 de toeneemt met €2,7 miljoen.
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Toelichting
Dit amendement doet recht aan:
 De uitkomsten van het kieskompas 2014. Bij de verkiezingen van 2014 heeft het kieskompas
data verzameld van wat de kiezers belangrijk vinden. Voor de punten, in dit amendement
aangehaald, waren ruime meerderheden;
 Inwoners vragen niet om extra adviseurs voor communicatie, extra managers bij openbare
ruimte of extra programmamanagement. Meer managers en adviseurs zorgen zorgen er niet
voor dat de situatie verbeterd;
 In het coalitieakkoord is het volgende opgenomen over de financiën:
- Het gemeentelijke huishoudboekje blijft duurzaam op orde. Een eventuele verhoging van
de Onroerend Zaakbelasting (OZB) komt pas aan de orde wanneer andere vormen van
dekking niet gevonden kunnen worden en er een aanwijsbare relatie is tussen de
uitgaven en een voorziening.
- De reeds ingeboekte bezuinigingen op de ambtelijke organisatie worden conform
planning gerealiseerd.
De voorgestelde begroting voldoet hier niet aan. De begroting is passend gemaakt door een
groot bedrag uit de algemene reserve te halen. Door dit amendement is het huishoudboekje
duurzaam op orde en wordt er 2,7 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.
In de bijlage is het financiële effect doorgerekend op de begroting 2017-2020.

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen
Jaap van der Does, Lijst van der Does
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