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Agendapunt: 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Begroting 2019-2022 

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

gelezen het voorstel d.d. 18 september 2018 van: 

Het college van burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 189 van de Gemeentewet 

b e s l u i t : 

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen: 
1. De lijst met errata op de begroting van 29 oktober 2018; 
2. a. Op pagina 28 wordt de zinsnede 'Het aantal bomen wordt teruggebracht van 30.000 

naar 27.500' geschrapt; 
b. Op pagina 29 wordt de inspanning 'Opstellen bomenbeheerplan 2020-2030' 

gewijzigd in 'Er wordt in overleg met inwoners in 2019 een Groenbeleidsplan 
opgesteld met meerdere scenario's, waaronder een scenario met 1000 bomen extra, 
en voorgelegd aan de raad, het in de meerjarenraming opgenomen budget voor 
IBOR is hiervoor het financiële kader; 

c. Het huidige bomenaantal is hierbij de ondergrens; 
3. In elk programma is "iedereen doet mee" een van de uitgangspunten van het beleid en 

de beleidsuitvoering, een gesprekspunt bij opdrachtgeverschap, bij samenwerking met 
(maatschappelijke) organisaties en in alle participatieprocessen; 

4. De beschrijving van de laatste zin van Programma 4, "Gaswinning Papekopperveld" (p. 
83) wordt gewijzigd in: "Samen met inwoners, belangengroepen van inwoners op dit 
terrein (stichtingen, verenigingen of actiegroepen), ondernemers en medeoverheden 
trekken we op tegen de gaswinning en zoeken we alternatieven"; 

5. Aan de doelenboom van programma 6: 'Ruimtelijke ontwikkeling en wonen' wordt het 
maatschappelijk effect: "De zoektijd voor sociale huurwoningen in Woerden neemt af' 
toegevoegd en het college formuleert daar adequate inspanningen en resultaten bij; 

6. De titel van Paragraaf 5 'Gebiedsgericht werken 'wordt veranderd in 'Midden in de 
samenleving'. In deze paragraaf zullen lopende het begrotingsjaar en de 
daaropvolgende jaren minimaal de volgende thema's benoemd gaan worden: 
« gebiedsgericht werken 
» aansluiting bij de leefwereld van de inwoner 
» burgerparticipatietrajecten bij beleid- en visievorming 
« communicatie richting inwoners 
» initiatieven vanuit de samenleving 



» (een vervolg op) burgerbegroting 
2. De meerjarenraming 2020-2022 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 

2020,2021 en 2022. 
3. De reserve sociaal domein per 1 januari 2019 op te heffen. 
4. Het saldo van de reserve per 1 januari 2019 te storten in de Algemene Reserve. 

drs. M 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerctan in : 

openbare vergadering, gehouden op 1 novembeV2018 

De griffier, De voorztffer. 

. Tobeas 


