
        

 

Motie ‘naar gezonde gemeentefinanciën’ 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 november 2018 bij de bespreking van de 
programmabegroting 2019-2022, 
 
Constaterende dat:  

 In het Berenschot-rapport van maart j.l. geconcludeerd werd dat de financiële positie van de 
gemeente zwak is.  

 Gesteld werd dat dit met goede politieke wil door de gemeente zelf opgelost kan worden.  

 Bij de voorgestelde interventies werd gesteld: “Ombuigingen zijn noodzakelijk voor het 
verbeteren van de financiële positie. De plannen moeten zich richten op het verbeteren van de 
solvabiliteit (het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, structureel > 30 procent) 
en een verlaging van de netto schuldquote (< 130 procent).” 

 De schuldenquote in 2019 met 126% nog net binnen de marge van 130% valt, maar dit vanaf 
2020 met deze begroting niet meer het geval is (oplopend van 141% naar 152%) 

 De solvabiliteit verder afneemt van 26% in 2019 tot 22% in 2021; 

 De onbenutte belastingcapaciteit (de OZB) nu vrijwel geheel is benut, en dit niet tot verbetering 
van de financiële situatie leidt; 

 De meerjarenbegroting 2019-2022 alleen sluitend wordt als er nieuwe bezuinigingen worden 
gevonden van € 400.000 (2021) en € 900.000 (2022). Vanaf 2023 loopt deze 
bezuinigingsopgave nog verder op tot 1,5 miljoen. (begroting, pagina 121, 3e resultaat). Ook dit 
leidt nog niet tot verbetering van de financiële situatie.  

 
Overwegende dat:  

 De doorkijk van de voorliggende begroting voor 2020-2022 onvoldoende ombuigingen laat zien 
om tot een verbetering van de financiële positie te komen, zelfs met nog niet gespecificeerde 
bezuinigingsopgaven vanaf 2021. 

 Dit in een jaar gepresenteerd wordt waarin er financiële kansen liggen tot verbetering van de 
financiële positie, omdat er ruim 2,5 miljoen extra middelen uit het rijk komen. 

 Er veel extra financiële risico’s te zien zijn in de begroting, omdat ambities die wel in de tekst 
beschreven zijn, vaak niet financieel vertaald zijn.  

 Alleen het ontwikkelen van een ‘set Woerdense normen’ met betrekking tot o.a. de schuldquote 
in overleg met de Auditcommissie onvoldoende is om duurzaam financieel beleid te 
ontwikkelen. 

 
Spreekt zijn afkeuring uit over de huidige financiële prognose 2020-2022 van de gemeente Woerden; 
 
Spreekt verder uit dat:  

 Het college met maatregelen moet komen om geheel gezonde financiële positie te behalen, 
conform advies Berenschot, waardoor de structurele schuldenquote onder de 130% blijft en de 
structurele solvabiliteit weer boven de 30% komt;  

 In geval van overschrijding van deze normen de raad wordt geïnformeerd; 

 Het uitgangspunt van een gezonde financiële positie van de gemeente moet worden verwerkt in 
het voorstel voor het juni-overleg 2019, ter voorbereiding op de begroting 2020; 

 Vanaf de begroting 2020-2023 alle ambities in de tekst ook financieel vertaald moeten zijn; 

 Het college de raad bij de bestuursrapportages en in het jaarverslag informeert over de stand 
van zaken en inspanningen omtrent het verbeteren van het financieel bewustzijn bij het college, 
de ambtelijke organisatie; 

 In het vervolg in de raadsvoorstellen bij het kopje ‘Financiële gevolgen van het voorgestelde 
besluit’, in het belang van een verbeterd financieel bewustzijn, moet worden aangegeven 
(indien van toepassing) wat de gevolgen van de betreffende maatregelen/investeringen zijn 
voor de schuldenquote respectievelijk voor de solvabiliteit. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Progressief Woerden – Marieke van Noort 
VVD Woerden – Florian van Hout 
STERK Woerden – Wout den Boer 
Inwonersbelangen – Hendrie van Assem 
Fractie Bakker – Reem Bakker 
Socialistische Partij – Wilma de Mooij 
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