
 

A13 Amendement Woerdense duurzaamheidsambitie in relatie tot het 

regeerakkoord 2017 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (17R.00765) 

Begroting 2018-2021:  

 

De raad besluit: 

 

Beslispunt 1 te wijzigen zodat dit als volgt komt te luiden 

 

1. De begroting 2018-2021 vast te stellen, met inachtneming van het volgende: 

a. In programma 4 Cultuur, economie en milieu bij de doelstelling Klimaatneutraal 

Woerden in 2030 een nieuw nr. 4.2.2 toe te voegen aan de resultaten (2018) waarbij 

dit programmaresultaat als volgt komt te luiden: 
 

4.2.2  De in het aangenomen raadsvoorstel (17R.00702) opgave duurzame 

samenleving Woerden opgenomen ambities en beleidskaders voor de lange termijn 

actieplannen, te vergelijken met de ambities en beleidskaders van het nationaal 

regeerakkoord 2017 (VVD, CDA, D66 en CU). 
 

Bij deze vergelijking aan te geven waar en hoeveel de Woerdense ambities en 

doelstellingen afwijken en overeenkomen met de nationale ambities. Hierbij wordt ook 

gekeken naar de tijdslijnen. 
 

Bij deze vergelijking aan te geven of uit het regeerakkoord valt op te maken of er 

vanuit het Rijk voor gemeenten (aanvullende) financiële middelen beschikbaar 

worden gesteld voor lokaal duurzaamheidsbeleid. Van deze bedragen wordt voor de 

gemeente Woerden een financiële schatting gemaakt. 
 

Bij deze vergelijking aan te geven of in deze meerjarenbegroting 2018-2021 en de 

daarbij eventueel aangenomen amendementen, financiële middelen zijn opgenomen 

waarvan te verwachten valt dat deze ook (deels) gedekt zouden kunnen worden uit te 

verwachten financiële middelen vanuit het Rijk. 
 

b. Resultaat en/of planning: De raad uiterlijk eind januari 2018 (Q1) hierover te 

informeren. 

 

 

Toelichting 

Tijdens de raadsvergadering van september 2017 is door de Woerdense gemeenteraad een 

ambitieus duurzaamheidsplan aangenomen. De nieuwe regering heeft ook ambitieuze 

duurzaamheidsplannen en heeft aangekondigd daarvoor ook financiële middelen 

beschikbaar te zullen stellen. Dit amendement brengt de Woerdense gemeenteraad in de 

positie om lokale en nationale ambities en tijdslijnen met elkaar te vergelijken en te kunnen 

anticiperen op door het rijk aangekondigde financiële middelen. Dit met als doel om voor de 

gemeente Woerden ook duurzame financiële keuzes te kunnen maken. 

 

VVD, Reem Bakker 

CDA, Job van Meijeren 


