
 

Amendement Naar een begroting waarin ambities ook écht gedekt worden 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Begroting 

2019-2022 (18R.00564): 

De raad besluit 

Beslispunt 1 te wijzigen en aan te vullen zodat dit als volgt komt te luiden: 

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen, met inachtneming dat: 

 de in deze begroting opgenomen reserveringen en investeringen in extra bruggen 

over de oude Rijn en het verlengen van de Molendijk ten westen van Woerden 

worden geannuleerd. De hierdoor gecreëerde ruimte in de begroting zal o.a. worden 

ingezet voor; 

a. Een investeringsbudget van 1 miljoen om klimaatneutrale ambities en het 

uitgangspunt van woonlastenneutraal tenminste voor de mensen in de wijk die 

graag willen ook feitelijk mogelijk te kunnen maken; 

b. Een investeringsbudget van 0,5 miljoen om de ambitieuze plannen voor de 

Woerdense binnenstad een beetje realiteitszin mee te geven; 

c. Een investeringsbudget van 1 miljoen om de herstructurering van 

bedrijventerreinen écht duurzaam op te kunnen pakken; 

d. structureel budget van 140 duizend euro op te nemen om participatie ook voor 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansrijk te maken; 

e. het resterende budget te gebruiken voor het verbeteren van de schuldpositie. 

 

Toelichting: 

De gemeente Woerden heeft financieel moeilijke jaren achter de rug. De extra taken die 

vanuit Den Haag naar de gemeente zijn overgedragen en de fors dalende budgetten 

maakten dat het de afgelopen jaren passen en meten was om tot sluitende begrotingen te 

komen. Tegelijk kwam aan het licht dat Woerden de afgelopen decennia een niet zo solide 

praktijk van het plannen en begroten van onderhoud en in investeringen in met name de 

openbare ruimte had. Dat heeft ertoe geleid dat Woerden op o.a. de financiële kernindicator 

‘schuldquote’ flink in het rood zit.  

Inmiddels is de financiële zon weer wat meer gaan schijnen. De inkomsten uit Den Haag 

groeien weer flink en dus is er ruimte om te werken aan het verbeteren van die schuldquote. 

Bijvoorbeeld door versneld af te lossen en daarmee de schuldquote te verlagen. En op 

termijn nieuwe investeringsruimte te scheppen. Dit college doet het tegenovergestelde. Het 

maakt geen gebruik van de financiële ruimte om aan de schuldquote te werken maar laat die 

nog fors verder oplopen met allerlei nieuwe investeringen. Daarnaast gaat het college een 

eerlijk gesprek met de burger over baten en lasten van beleid uit de weg door in tekst veel 

mooie beelden en ambities te noemen, maar daar nauwelijks adequate financiering 

tegenover te zetten.  

Dit amendement beoogt om aan de ene kant de schuldpositie te verbeteren en tegelijk de 

uitgaven meer in balans te brengen met de beschreven ambities.  Deze maatregelen leiden 

daarmee tot een gezondere financiële toekomst voor onze inwoners. 
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