
 
 
 
 
 
 

AA2-01 

Amendement Verstandiger begroten met minder schulden en betere 

voorzieningen 

Ondergetekenden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, stellen voor het ontwerpbesluit bij het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023 als volgt te wijzigen: 

De raad besluit 

Het eerste beslispunt aan te vullen zodat dit als volgt komt te luiden: 

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen: 

 

omschrijving 2020 2021 2022 2023 

Bezuiniging ‘Klimaat, bodemdaling, 

energietransitie, circulaire economie’ verlagen 

-65.000 -200.000 -300.000 -300.000 

Bezuiniging ‘Permanent uitzetten van de goot 

Rijnstraat’ niet doorvoeren 

-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

Bezuiniging ‘Economie (minder onderzoek naar 

locaties en snelheid besluitvorming)’ niet 

doorvoeren 

-50.000 -50.000 -50.000 -50.000 

Investering ‘Sociaal domein: preventieve danwel 

afschalende investeringen’ toevoegen 

-110.000 -160.000 -160.000 -160.000 

Verlaging schuldquote door toevoeging aan 

Algemene reserve 

0 -60.000 -75.000 -500.000 

Verhoging OZB met 4% vanaf 2021 en 1% vanaf 

2022 

0 486.914 608.643 608.643 

Investering ‘Verkeersmaatregelen investeringen 

(annuïtair)’ (aanleg brug) niet uitvoeren 

0 0 0 535.799 

Bezuiniging ‘Achterstanden DIV later wegwerken’ 

toevoegen 

240.000 0 0 0 

Totaal mutaties t.o.v. begroting en 

dekkingsplan 

0 1.914 8.643 19.442 

 

Toelichting 

Verhogen inkomsten 

Progressief Woerden kiest met dit amendement voor het verhogen van de inkomsten via de OZB om 

hiermee een deel van de noodzakelijke bezuinigingen op te vangen. Daarnaast kiezen wij voor het 

niet aanleggen van een brug van € 12.000.000 omdat onderzoek wederom uitwijst dat het effect 

hiervan zeer beperkt is. Tot slot kiezen we ervoor dat de achterstanden DIV in de komende jaren 

organisch, binnen de reguliere formatie, worden weggewerkt. 

Compacte omschrijving investeringen / ongedaan maken bezuinigingen 

De opbrengsten van deze drie maatregelen gebruiken wij om een aantal voorgestelde bezuinigingen 

ongedaan te maken of te verminderen (daling duurzaamheidsbudget, goot in de Rijnstraat aan laten, 

tempo in onderzoek schuifruimte) en om de verstandige investeringen in het sociaal domein uit de niet 

gehonoreerde ambities, toch na te streven (zie toelichting hieronder). Tot slot gebruiken we een deel 

van de vrijgevallen middelen om de problematische schuldenpositie van Woerden te verbeteren.  

Verstandige investeringen sociaal domein 



 
 
 
 
 
 

In de afdoening van de motie ‘niet gehonoreerde ambities’ lezen wij dat een aantal van die ambities 

grote invloed hebben op het kunnen waarmaken van de speerpunten ‘preventie’ en ‘verschuiven 

maatwerk’. Het betreft de volgende ambities, met een totaal gewenst bedrag van €574.162 per jaar:  

 Vroegsignalering en preventie schulden (preventie, €155.800 per jaar) 

 Matching vraag- en steungezinnen (preventie, €53.362 per jaar) 

 Er op af team (preventie, €70.000 per jaar) 

 Psychische kwetsbaarheid/personen met verward gedrag (verschuiven maatwerk, €100.000 

per jaar) 

 Subsidieverstrekkingen inzake verschuiven maatwerk (verschuiven maatwerk, €195.000 per 

jaar) 

Wij willen graag tempo houden in de speerpunten in het sociaal domein, maar kunnen door de 

beperkte en late beantwoording niet goed inschatten welke ambities het meest effect hebben op deze 

speerpunten, en vooral op het snel en goed helpen van inwoners die problemen hebben op 

bovenstaande gebieden. We reserveren daarom een beperkt bedrag om bij bovenstaande ambities 

scherpe keuzes te maken.  

Marieke van Noort, Progressief Woerden 

Wout den Boer, STERK Woerden 


