
 

Amendement Houdbare Gemeente Financiën: “Berenschot 2021” 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 september 2020, gehoord de 

beraadslagingen inzake het Raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie (20R.00795) 

Besluit 

Op pagina 1 van het raadsvoorstel als beslispunt toe te voegen: 

In de eerste helft van 2021 wordt er door een externe partij een onafhankelijk onderzoek gedaan naar 

de houdbaarheid van de Woerdense gemeentefinanciën. Dit onderzoek stelt de gemeenteraad van 

Woerden in staat om vergelijkingen te maken met het Berenschotrapport van maart 2018. Daarnaast 

beschrijft het rapport of de gemeente Woerden er qua houdbaarheid van de gemeente financiën in 

2021 op vooruit is gegaan ten opzichte van 2018. De gemeenteraad van Woerden is opdrachtgever 

voor dit rapport en het onderzoeksbureau rapporteert de bevindingen voor de zomer 2021 aan de 

raad ( het college ontvangt een afschrift). De kosten voor dit onderzoek worden onttrokken aan het 

budget dat het college in 2021 voornemens is in te zetten voor het Integraal Beheer Openbare Ruimte 

(IBOR). 

 

Toelichting: 

Het huishoudboekje moet op orde stelde coalitiepartijen bij de presentatie van het coalitie akkoord 

op 12 juni 2018. Onderaan pagina 1 van het raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie wordt dit 

bekrachtigd:” Duurzaam financieel beleid is een van de speerpunten van het college en de 

gemeenteraad.” Wanneer je streeft naar duurzaam financieel beleid dan moet je ook durven dit 

extern te laten evalueren en laten onderzoeken of dat daadwerkelijk lukt. In maart 2018 

presenteerde onderzoeksbureau Berenschot een rapport over de financiële situatie van de gemeente 

Woerden. Die bleek zwak te zijn. Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen konden politieke 

partijen daar lastig op anticiperen in hun verkiezingsprogramma’s. Wanneer in het voorjaar van 2021 

een nieuw “Berenschot 2021 rapport” opgeleverd wordt dan weten we hoe de gemeente er 

financieel voor staat en kunnen partijen hiervan bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s 

gebruik maken. Zo kunnen we mogelijk maken dat na de verkiezingen van 2022 het huishoudboekje 

van de gemeente Woerden ook duurzaam op orde blijft. 
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