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W O E R D E N 

Onderwerp: Begroting 2017-2020 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2016 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 189 e.v. van de Gemeentewet 

b e s l u i t : 

1. De begroting 2017-2020 vast te stellen, met inachtneming van de navolgende 
aanpassingen (At/m H): 

A. In hoofdstuk 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer, wordt het huidige resultaat: 

Crematorium 
Een crematorium realiseren eventueel in samenwerking met marktpartijen en op basis van de 
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek dat in september 2015 is afgerond. 

gewijzigd in: 

Crematorium 
Een crematorium realiseren in samenwerking met marktpartijen en op basis van de uitkomsten van 
het haalbaarheidsonderzoek dat in september 2015 is afgerond. 

B. De begroting wordt in programma 3 op blz. 30 (na de tabel met de resultaten 2017) aangevuld met 
de volgende acties: 
» De Raad ontvangt uiterlijk december 2016 een raadsinformatiebrief met daarin de motivering en 

onderbouwing van de wijziging van de te behalen effecten, de resultaten en de planning van de 
activiteiten in het Sociaal Domein. De raad nodigt het college uit hierover richting december de 
dialoog met haar aan te gaan. 

» De nu benoemde resultaten worden in de raadsinformatiebrief uitgewerkt in het vertrekpunt, het 
resultaat eind 2020, het resultaat eind 2017, welke activiteiten er worden ondernomen en welke 
middelen er worden aangewend. 

« De Raad wordt uiterlijk december 2016 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de 
activiteitenplanning en over hoe de raad wordt geïnformeerd over de voortgang. 

C. In programma 3, Sociaal Domein, onderdeel beleidsimpulsen wordt de tabel zodanig aangepast, 
dat de financiering m.b.t. de beleidsimpuls schuldhulpverlening/verschuiving 2 e lijns naar 1 e lijns 
zorg wordt gedekt uit de reserve sociaal domein in plaats van de algemene reserve, zoals nu 



voorgesteld. 

D. In programma 4, onderdeel 3 (resultaten 2017), bij 4.2.1, 5 e kolom (resultaat en/of planning) 
"Q3 2017" te veranderen in "Q2 2017". 

E. In hoofdstuk 4 Cultuur, economie en milieu, wordt onder de in 2017 te realiseren resultaten, onder 
2.3 Ontwikkeling stedelijke omgeving het volgende toegevoegd: 

Nr. Resultaat 2017 PFH Planning 

2.3.4 Aan de raad wordt een uitwerkingsprogramma van de visie 
op Middelland ter vaststelling voorgelegd. 

Haring Q3 2017 

F. Aan de paragraaf "In 2017 realiseren we onderstaande resultaten" in programma 4 aan het 
onderdeel "Klimaatneutraal Woerden in 2030" een nieuw punt 4.2.2. toe te voegen: 

4.2.2 De geluidswal Veldhuizen wordt, in onderhandeling met gemeente en provincie Utrecht, 
zodanig door hen aangelegd dat er maximaal rendement voor duurzame energieopwekking kan 
worden behaald en passend is in het landschap. Hiermee wordt beoogd de geluidswal vol te leggen 
met circa 7000 zonnepanelen via een nog te bepalen exploitatieconstructie. 

Resultaat/planning 
Q1 2017 (overeenkomst gemeenten en provincie) 

G. In programma 5 Onderwijs en sport, wordt in paragraaf 3 bij onderdeel 1.6 Gymnastiek en 
Zwemdiploma, het in 2017 te behalen resultaat nr. 1.6.1 gewijzigd, waardoor het als volgt komt te 
luiden: 

"In 2016 zijn behoefte, noodzaak en mogelijkheden onderzocht van boven- en buitenschoolse 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Met het onderwijs wordt afgesproken 
hoe de bevindingen m.i.v. schooljaar 2017-2018 kunnen worden omgezet in resultaten. 

Resultaat en/of planning, een RIB die uiterlijk in de vergadercyclus van februari 2017 kan worden 
besproken." 

H. In hoofdstuk 6 (ruimtelijke ontwikkeling en wonen), in paragraaf 2 (effecten op de middellange 
termijn) wordt de volgende doelstelling toegevoegd bij paragraaf 3 (Wonen): 

3.0.2. De wachttijd voor sociale huurwoningen in Woerden neemt af. 

en in paragraaf 3 het volgende resultaat: 

3.1.2. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om de wachttijd voor een sociale huurwoning te 
laten dalen. 

2. Het college te autoriseren voor het doen van de investeringen voor het jaar 
2017, met inachtneming van het volgende; 
» de investering 'Pilot Kanis toepassen zettingsvrije constructie' niet te autoriseren; 
« het college de opdracht te geven om uiterlijk ter bespreking in december 2016 een voorstel 

aan de raad aan te bieden inzake de autorisatie van deze investering; 
« in het raadsvoorstel uitvoerig in te gaan op ten minste de volgende onderwerpen: de 

projectaanpak, voorziene risico's, de wijze van afschrijving, terugvalopties gedurende het 
project bij tegenvallers en eventuele keuzes die de raad vooraf kan maken om kosten in het 
voorgestelde project te beperken. 

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; 

8. De boekwaarden van de investeringen maatschappelijk nut, welke ten laste 
komen van de reserve 'Dekking kapitaallasten maatschappelijk nuť, per 31 
december 2016 geheel vervroegd af te boeken; 

9. De lasten hiervan te dekken uit de reserve "Dekking kapitaallasten 
maatschappelijk nut". 

10. Het resterende bedrag van de boekwaarden dat niet uit de reserve "Dekking 
kapitaallasten maatschappelijk nut" gedekt kan worden, ten laste van de 
Algemene reserve te brengen; 

11. De reserve "Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut" per 31 december 2016 
op te heffen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
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