
 

Amendement  

Geen Rembrandtbrug. Wel armoede- en participatiebeleid, minder 

schulden en 10% minder OZB-verhoging  

Ondergetekenden, in vergadering bijeen op 24 september 2020, stellen voor het ontwerpbesluit bij 

het raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie als volgt te wijzigen: 

De raad besluit 

Het eerste beslispunt te wijzigen zodat dit als volgt komt te luiden:  

 

1. In het voorgestelde scenario het maatregelenpakket te wijzigen door:  

 

A.  de volgende bezuinigingsposten niet op te nemen:  

Jeugd en WMO 

• Verordening Wmo wettelijk minimum (13 en 13b)  

• Verordening jeugd wettelijk minimum (14 en 14b) 

• Fermwijzer (16) 
Werk en inkomen 

• Declaratieregeling besteedbaar budget (1) 

• Declaratieregeling: onderuitnutting (2) 

• Onderuitnutting armoerde en minimabeleid (4) 

• Inwoners werkfitscore C en D wettelijk minimum (8) 

• Enveloppe arbeidsparticipatie (12) 

• Enveloppe Wsw (13) 

• Enveloppe minimabeleid (19) 
Milieu 

• Minder afname NME ODRU (1) 

• Stoppen activiteiten ‘Nee tegen gas’ (4) 
 

B. voor de volgende post in 2021 en 2022 €35.000,- te ramen:  

• Basisarbeidsmarkt 
 

C. De volgende posten als volgt te wijzigen:  

OZB en Leges 

• Verhogen OZB woning eigenaar met 3x 5% (1b) vervangen door  
Verhogen OZB woning eigenaar met 1x 5% in 2022 (1b)   

• Verhogen OZB niet-woning eigenaar met 3x 5% (2b) vervangen door 
Verhogen OZB niet-woning eigenaar met 1x 5% in 2022 (2b)  

• Verhogen OZB niet-woning gebruiker met 3x 5% (3b) vervangen door 
Verhogen OZB niet-woning gebruiker met 1x 5% in 2022 (3b) 

 
Als gevolg van bovenstaande punten (en het beslispunt 2), de tabel behorend bij het 

maatregelenpakket als volgt te wijzigen:  

  



 

 

Opzet voor Strategische herorientatie: 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 ev 

Saldo Voorjaarsnota na amendement -1.134.248 -786.219 -580.973 -598.161 -598.161 

Noodzakelijk geachte uitgaven 
(amendement ''meenemen bij SH'') 

-72.000 -32.000 -209.975 -209.815 -209.815 

Subtotaal -1.206.248 -818.219 -790.948 -807.976 -807.976 

Gevolgen mei circulaire (RIB 
20R.00677) 

-450.563 170.560 -206.992 -540.677 -540.677 

Subtotaal -1.656.811 -647.659 -997.940 -1.348.653 -1.348.653 

Reservering prijsindex (schatting 
begroting) 

-1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 

Saldo start Strategische 
Heroriëntatie 

-2.756.811 -1.747.659 -2.097.940 -2.448.653 -2.448.653 

Benodigd voor verlaging Schuldquote 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

Gevolg schrappen 12 miljoen begroot 
voor brug 

    535.799 535.799 535.799 

Uitputting en storting algemene 
Reserve 

600.000 -300.000 -300.000     

Benodigd voor strategische 
investeringsplanning 

0 -186.666 -270.588 -289.065 -289.065 

Strategische buffer (buffer+begroting 
21-24) 

0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

Subtotaal Stratigische Heroriëntatie -2.156.811 -4.234.325 -4.132.729 -4.201.919 -4.201.919 

Resultaat Strategische Heroriëntatie 2.226.000 4.344.000 4.457.000 4.809.000 5.009.000 

Definitief saldo/resultaat SH 69.189 109.675 324.271 607.081 807.081 

 

Het tweede beslispunt te wijzigen zodat dit als volgt komt te luiden: 

2. Als onderdeel van het voorgestelde scenario het strategisch investeringsschema met een 

volume van € 5 miljoen euro tot 2030 vast te stellen 

 

Het bijbehorende investeringsschema te wijzigen op de volgende punten:  

 

Ja / 
Nee 

Naam van opgave Korte 
omschrijving 

Indicatieve 
Planning 

Subsidies 
/ 

bijdragen 
derden 

Gedekt uit 
exploitatie 

Nieuwe 
investering 

t.l.v. 
exploitatie 

Kapitaal- en 
onder- 
houds- 
lasten 

NEE Brug Woerden-
West 

Basisraming 
2022-2023  12.000.000   

NEE Brug Woerden-
West 

Variant 
Rembrandtbrug - 

laag 
t/m 2029 3.600.000  8.865.000 447.693 

NEE Ontwikkelingen Vervanging 
duiker Oostdam 
door duikerbrug 

2021 
200.000  

200.000 PM 

     Totaal ‘ja’ 4.033.000 289.065 



 

 

Het derde beslispunt te wijzigen zodat dit als volgt komt te luiden: 

3. Het aangepaste voorgestelde scenario met bijbehorend maatregelenpakket in de begroting 

2021-2024 te verwerken;  

 

Het vierde beslispunt te schrappen 

 

Toelichting 

Met onze alternatieve berekening tonen we aan dat een financieel gezonde gemeente met een 

lagere schuldquote mogelijk is zonder te snijden in armoedebeleid, participatiebeleid, PGB, 

milieueducatie en voorkomen van gasboringen. Door het schrappen van één grote investering -  in de 

Rembrandtbrug - terwijl de verkeersdruk aantoonbaar is afgenomen en naar verwachting ook 

blijvend lager zal zijn, kan zelfs een deel van de OZB-verhoging worden teruggedraaid. 

Wijzigingen maatregelenpakket 

▪ Bij Jeugd en WMO geen verlaging PGB en verder ontwikkelen Ferm Wijzer.  
 

▪ Bij Werk en inkomen geen ingrepen in armoedebeleid en voortzetting huidige koers 
participatiebeleid inclusief Basisarbeidsmarkt 

 

▪ Bij Milieu behoud milieu-educatie en niet stoppen met acties tegen gasboring 
 

▪ Bij OZB en Leges voor alle eigenaren en gebruikers geen verdere OZB-verhoging na 2022 
 

Wijzingen investeringen en gevolgen schuldquote 

Door het schrappen van de extra investeringen in de voorkeursvariant van de brug en daarnaast de al 

opgenomen investeringen in de brug en de duikerbrug bij de Oostdam vervalt een groot deel van de 

kapitaalskosten en een post bij de noodzakelijk geachte uitgaven. Hiermee wordt een deel van het 

niet uitvoeren van bovenstaande maatregelen gecompenseerd. 

Doordat we ook de al in de begroting opgenomen post voor de brug van 12 miljoen schrappen is er 

minder noodzaak om 2 miljoen per jaar voor verlaging schuldquote op te nemen. Daarmee 

compenseren wij de rest van de niet te nemen maatregelen. 

Alleen voor 2021 is er nog geen optie om dit te doen. Voor het verschil in de opbrengst strategische 

heroriëntatie putten we uit de algemene reserve. Dit storten we in 2022 en 2023 terug. 

Door het schrappen van de Rembrandtbrug en duikerbrug Oostdam is er ruim 21 miljoen minder 

investering nodig. Dat betekent vanaf 2023 elk jaar bestedingsruimte door het wegvallen van 

kapitaallasten, afschrijving en onderhoud (535.000 vanaf 2023 en daar bovenop 447.693 vanaf 2025, 

duikerbrug PM). Bovenal betekent dat een vermindering van de schuldquote met 16,8%. (per 1,3 

miljoen verlaagt de schuldquote met 1%), door onze verlaging van de post ‘benodigd voor verlaging 

schuldquote’ vermindert deze waarde met 0,8% per jaar waardoor de curve van de schuldenquote er 

als volgt uit komt te zien:  
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