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Onderwerp: Programmabegroting 2020-2023

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 24 september 2019 van: 

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

1. De programmabegroting 2020 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen: 
klimaatadaptatie en bodemdaling vanuit duurzaamheidsbudqet
a. De op pagina 12 genoemde bezuiniging van C 200.000 op ‘Klimaat, bomendaling, 

energietransitie, circulaire economie’ voor 2020 te verlagen metC 50.000;
b. C 50.000 in te zetten als cofinanciering ten behoeve van de regiodeal voor de volgende 

projecten:
» C 11.000 uit inventarisatie en aanpak van klimaatrisico’s op en met lokale actoren uit 

de samenleving (GroenWest en bedrijven);
» C 10.000 uit bijdragen aan regionale opgaven zoals uitwerking zoetwatervoorziening 

en waterbeheer;
» C 4.000 voor onderzoek levensduur EPS op riolering;
» C 17.500 voor uitbreiding en monitoring proefvakken;
* 6 7.500 combineren LCC en GREX in nieuwbouwontwikkelingen.

c. Dit te dekken binnen het taakveld riolering. 
geen BOA minder in Woerden
d. Schrappen van de op pagina 11 onder ‘Overige bezuinigingen’ opgenomen bezuiniging 

Veiligheid (beperking BOA's van 4 naar 3) van C 50.000 in de járen 2020 tot en met 
2023;

e. De financiering hiervoor in de jaarschijf 2020 te vinden in het budget ‘buffer reservering 
onvoorziene en nieuwe ontwikkelingen’ (kosten: 6 50.000 in 2020) en de meerjarige 
structurele financiering bij de heroriëntatie in het voorjaar te betrekken;

f. Hierbij te onderzoeken of het BOA-team kan worden versterkt en uitgebreid door het in 
vaste dienst nemen van de benodigde BOA-capaciteit bij afval, honden en parkeren en 
de raad bij de heroriëntatie over de uitkomsten te informeren.

voorzetting van de aanpak ondermijning
g. Schrappen van de op pagina 11 onder ‘Overige bezuinigingen’ opgenomen bezuiniging 

‘Budget ondermijning’ van 6 25.000 in de járen 2020 tot en met 2023;



h. Dit te financieren uit het positieve resultaat van de exploitatiebegroting zoals deze voor 
de komende járen na dekkingsplan is geprognotiseerd (pag. 6; 2020: C 28.041)

blijven aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling
i. De lasten van programma 3 structureel te verhogen met C 20.000 voor de opvolging 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
j. Deze lastenverhoging incidenteel voor 2020 te dekken uit het temporiseren van het 

wegwerken van de achterstanden DIV met twee maanden.
k. De eventuele structurele uitvoering van deze doelstelling mee te nemen in de 

strategische heroriëntatie.
opgave energietransitie
l. Onder Opgave: Energietransitie, pagina 45, tabel inspanningen 4.6.2.1:

Wij blijven overleg voeren met buurgemeenten, bewoners, maatschappelijke partners en 
de rijksoverheid. 
te wijzigen in
Wij blijven overleg voeren met buurgemeenten, bewoners, maatschappelijke partners, 
rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

2. De meerjarenraming 2021-2023 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de járen 
2021,2022 en 2023.

Aldus besloten door de raad van ' ‘ ijn

openbare vergadering, gehoudei

De voorzitter
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De griffier,

drs. M.Jyv. Tobeas


