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De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 16 mei 2017 

- burgemeester en wethouders 
van: 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 186 van de Gemeentewet. 

b e s l u i t : 

1. De volgende financiële mutaties op te nemen in de begroting 2018-2021: 
» Mutaties uit de maart-RIB 
» Onvermijdbare ontwikkelingen 
» Autonome ontwikkelingen 

2. De bestaande investeringen (bijlage investeringsoverzicht) op te nemen in de begroting 
2018-2021. 

3. De bestuurlijke ambities niet in de begroting 2018-2021 op te nemen voor zover deze niet 
gedekt zijn. 

4. Nieuwe investeringen (zie bijlage investeringsoverzicht) niet in de begroting 2018-2021 op te 
nemen. 

5. In te stemmen met de incidentele budgetvoorstellen (tabel incidentele budgetvoorstellen) met 
inachtneming van het volgende: 

. INCLUSIE: 
Met betrekking tot de voorgestelde investeringen in Inclusie voor 2018 en 2019 een bedrag 
van C 120.000 beschikbaar te stellen per jaar, waarvan de helft wordt bekostigd uit de 
Reserve Sociaal Domein en de andere helft uit het Participatiebudget. 

. ORGANISATIEONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING: 
a. Niet in te stemmen met de voorgestelde investering van ê 80.000 in 2018 en ê 

20.000 in 2019 in Digitaliseren P&C producten/Modernisering bedrijfsvoering; 
b. Niet in te stemmen met de voorgestelde investering van ë 460.500 in 2018 in 

Bemensing WOW-programma; 
c. Niet in te stemmen met de voorgestelde investering van ë 228.000 in 2018 en C 

228.000 in 2019 in Modernisering loongebouw; 
d. Niet in te stemmen met voorgestelde investering van C 65.000 in 2018 in Invoering 

talentspiegel en verbetering vitaliteit; 
e. Het college de opdracht te geven om met betrekking tot de voorgestelde investering 

van C 257.500 in 2018 in Dienstverlening de raad ter bespreking in september te 
voorzien van een nadere onderbouwing op basis waarvan de raad bij 
begrotingsbehandeling een zorgvuldige afweging kan maken. 

. GEBIEDSGERICHT WERKEN: 
Voor het onderdeel Gebiedsgericht Werken voor het jaar 2018 en 2019 een investering op te 
nemen van C 77.000,- t.b.v. een pilot in één wijk en één kern. 



. SCHOOLZWEMMEN: 
De voorgestelde investering van C 25.000 in schoolzwemmen De Keerkring structureel in de 
begroting te verwerken. 

» IBOR/UITVOERINGSPLAN SPELEN: 
Het college de opdracht te geven om met betrekking tot de voorgestelde investeringen in 
2018 met betrekking tot IBOR van C 2.000.000 en Uitvoeringsplan Spelen 2018-2029 van C 
300.000 de raad ter bespreking in september te voorzien van een nadere onderbouwing van 
deze beide investeringen op basis waarvan de raad bij begrotingsbehandeling een 
zorgvuldige afweging kan maken. 

. DUURZAAMHEID: 
Het college de opdracht te geven om ten aanzien van de voorgestelde investeringen in 2018 
met betrekking tot Duurzaamheid van C 702.000 de raad ter nadere onderbouwing van deze 
investering te voorzien van een gewijzigd voorstel Opgave duurzame samenleving conform 
het besprokene op 8 juni jl. in de commissie Ruimte, op basis waarvan de raad bij 
begrotingsbehandeling een zorgvuldige afweging kan maken. 

6. Deze te verwerken in de begroting 2018-2021. 

7. Deze te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve. 

8. Kennis te nemen van het voornemen van het college om een taskforce te formeren die 
keuzescenario's voorbereidt voor de nieuwe raadsperiode met betrekking tot de volgende 
onderwerpen: 

« Openbare ruimte (integraal). 
» Duurzaamheid. 
» Organisatie. 
» Sociaal domein. 

openbare vergadering, gehouden op 29 juni 2017 
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
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