Motie Stabiele vermogenspositie gemeente Woerden

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2016, gehoord de
beraadslaging;
Constaterende dat:
1. het aandeel van de schuld en de nog te betalen kosten in het totale bezit van de
gemeente Woerden toeneemt;
2. de schuld van elke Woerdenaar, jong en oud, stijgt met € 95,77;
3. de netto schuldquote (de schuld gedeeld door de totale inkomsten) toeneemt van
78% naar 102%;
Overwegende dat:
1. de schuld van Woerden de veilige normen dreigt te overschrijden;
2. Woerdenaren en hun kinderen niet met een te hoge schuld mogen worden belast;
3. een stijging van de rente op lange termijn een verhoging van de rentelasten van met
zich mee kan brengen;
Verzoekt het College:
1. de raad een notitie voor te leggen hoe het aandeel van de schuld in de bezittingen en
inkomsten kan worden omgegaan.
2. de raad een kader voor te leggen, welke investeringen uit de algemene reserve (en
op basis van leningen) mogen worden gefinancierd en welke beleidsprioriteiten niet;
3. de raad een lange termijn beleid voor te leggen, waarbij het aangaan van
investeringen en het aflossen van schulden meer met elkaar in balans worden
gebracht (ideaalcomplex).
En gaat over tot de orde van de dag.
CDA, Arjen Draisma
VVD, Stefan van Hameren
Lijst van der Does, Jaap van der Does
CU/SGP, Henk van Dam

Toelichting:
Beslispunt 1
Vraagt om beleid en instrumenten ten aanzien van het aandeel van de schuld in het totale
bezit en inkomsten van de gemeente en vraagt het college deze voor de komende jaren uit
te werken. Dit kan in samenwerking met de auditcommissie gebeuren;
Beslispunt 2
vraagt om een duidelijk kader over wat wel of geen investeringen zijn. Zo kan de raad
weloverwogen beslissingen nemen over uitnames uit de algemene reserve en daarmee het
aangaan van leningen.
Beslispunt 3
borgt dat investeringen zijn gericht op de lange termijn en op een evenwichtige wijze over de
jaren heen kunnen plaatsvinden.

