
    
 

Amendement - Bijstelling nominale compensatie 
 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 september 2020, gelezen het raadsvoorstel 

Strategische heroriëntatie (20R.00795), 

Besluit 

Het derde beslispunt uit het raadsvoorstel te wijzigen in: 

3. Het voorgestelde scenario met bijbehorend maatregelenpakket in de begroting 2021-2024 te 

verwerken. 

a. Hierbij wordt een taakstelling opgenomen van 200.000 euro waarmee het verwachte 

jaarresultaat voor ieder jaar 200.000 euro hoger wordt; 

b. Voor de invulling van deze taakstelling wordt aan het college als zoekrichting meegegeven om 

in de begroting de compensatie van loon- en prijsstijgingen (2.020.000 miljoen) meerjarig 

wordt bijgesteld naar 90% (te weten 1.820.000 euro); 

c. In de begroting 2021 geeft het college de invulling van de taakstelling weer.  

Toelichting  
Bij de meicirculaire is rekening gehouden met een loonstijging van 3,1% waarvoor een stelpost van 

920.000 euro is opgenomen in de voorjaarsrapportage. In het voorstel van de heroriëntatie wordt het 

voorstel gedaan voor een reservering van 1,1 miljoen euro als prijsindexering in de begroting 2021. Dit is 

fors meer dan de compensatie die de gemeente Woerden hiervoor bij de meicirculaire 2020 ontvangt in 

het accres (namelijk ongeveer 500.000 euro).  

Dit amendement stelt voor om een taakstelling in de begroting op te nemen van 200.000 euro. Als 

zoekrichting wordt aan het college meegegeven om de compensatie voor de stijging van lonen en prijzen 

te beperken tot 90% van het voorgestelde bedrag. Daarmee krijgt de organisatie 200.000 euro minder-

meer. Door scherp aan de wind te zeilen achten wij dit een reëel besparing. Een argument voor deze 

maatregel is ook dat de heroriëntatie een deel van de begroting heeft ontzien door de focus op tien 

(grote) onderdelen. De indieners leggen bewust geen grote extra besparingsopdracht bij de organisatie 

neer omdat er veel waardering is voor de inspanningen onder lastige omstandigheden en ook in de 

realisatie van de in 2018 opgedragen besparingsopgave (1,5 miljoen euro structureel) resultaat wordt 

bereikt (bestuursopdracht). 

De 200.000 euro is een bedrag dat in ieder jaar leidt tot minder kosten in de begroting en komt daarmee 

ten gunste van dat jaarlijkse resultaat of kan worden gebruikt als dekkingsbron voor andere voorstellen. 

Namens, 

CDA, Job van Meijeren 

Lijst van der Does, Lenie van Leeuwen 

STERK Woerden, Wout den Boer 

D66, Birgitte van Hoesel 

 


