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Motie Corona-effecten verwerken in begroting 2021 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gelezen het 
raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024, 
 
Constaterende dat: 

1. De coronacrisis grote impact heeft op Gemeente Woerden en dit naar verwachting ook in 
2021 het geval zal zijn; 

2. De programmabegroting 2021-2024 ‘corona-arm’ is opgesteld, omdat er volgens het 
college ‘grote onzekerheid is over de financiële effecten’ van de coronacrisis; 

3. Het college de raad periodiek heeft geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële 
effecten van de coronacrisis middels raadsinformatiebrieven; 

4. Meerdere gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, de gevolgen van de 
coronacrisis in hun begroting hebben verwerkt, voor zover die momenteel in te schatten 
zijn; 

5. Het college in de laatste coronarapportage de wens heeft uitgesproken om de 
rapportages over corona te integreren in de normale P&C-cyclus, maar de 
Najaarsrapportage 2020 hieromtrent nog geen informatie bevat. 

 
Overwegende dat:  

1. Uit de raadsinformatiebrieven over de corona-effecten blijkt dat er zowel op 
beleidsinhoudelijk als financieel vlak (indicatief) inzicht bestaat in de te verwachten 
effecten van de coronacrisis op de gemeente Woerden; 

2. Deze raadsinformatiebrieven zich niet lenen als basis voor kaderstelling door de raad, 
omdat een raadsbesluit ontbreekt; 

3. De programmabegroting voor de raad het belangrijkste instrument is om kaders te stellen 
en zijn budgetrecht uit te oefenen; 

4. De programmabegroting 2021-2024 door het ontbreken van ramingen omtrent de 
gevolgen van de coronacrisis niet aansluit bij te verwachten realiteit; 

5. De raad daardoor met deze programmabegroting geen beleidsmatige en financiële 
kaders kan stellen voor de aanpak van de coronacrisis door het college, terwijl dit wel 
wenselijk is. 

 
Verzoekt het college: 

1. De te verwachten effecten van de coronacrisis in de begroting 2021-2024 te verwerken 
bij de voorjaarsnota en de raad hierover daaraan voorafgaand in de maart-rib te 
informeren; 

2. Hierbij zowel aandacht te besteden aan de beleidsmatige prioriteiten van het college als 
aan de verwachte lasten en baten (waaronder compensatie vanuit de Rijksoverheid); 

3. De raad tussentijds te blijven informeren over de lokale gevolgen en aanpak van de 
coronacrisis. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Florian van Hout, De Woerdense VVD 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 


