
 

De raad, in vergadering bijeen op 24 september 2020 bij de bespreking van het raadsvoorstel 
Strategische Heroriëntatie (20R.00795), 

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

I. Beslispunt 3 van het ontwerp-raadsbesluit (20R.00816) te wijzigen, zodat het als volgt komt 
te luiden: 
‘Het voorgestelde scenario met bijbehorend maatregelenpakket in de begroting 2021-2024 
te verwerken, met dien verstande dat het maatregelenpakket wordt aangepast volgens de 
mutaties in de onderstaande tabel: 

Onderdeel Wijziging maatregel Nr. 2021 2022 2023 2024 

Jeugd & Wmo 
Toevoegen sociaal werken in de 
wijk 1 200.000        

Jeugd & Wmo 
Toevoegen 
inwonersinitiatievenbudget 5 68.000  68.000  68.000  68.000  

Werk & Inkomen 

Toevoegen declaratieregeling 
besteedbaar budget 
volwassenen 1b 140.000  140.000  140.000  140.000  

Milieubeheer 
Toevoegen stoppen afname 
NME ODRU 1b 0  112.000  112.000  112.000  

Milieubeheer 

Toevoegen Stoppen 
verduurzaming 
bedrijventerreinen 3 70.000  70.000  70.000  70.000  

IBOR 
Schrappen meer toerekenen 
aan rioolrecht 16 

0 0 -508.000 -508.000 

IBOR 
Baggeren toerekenen aan 
rioolrecht 17 0 0 0 -250.000 

Milieubeheer 
Schrappen stoppen activiteiten 
nee tegen gas 4 -15.000  -15.000  -15.000  -15.000  

Parkeren Schrappen tariefsverhoging 2 
-

123.000  -123.000  -123.000  -123.000  

Sport 
Schrappen verhogen tarieven 
buitensport 4 0  -17.000  -17.000  -17.000  

Noodzakelijke 
investeringen 

Schrappen investering 
duikerbrug   0  12.000  11.840  11.680  

OZB-verhoging Schrappen ozb-verhoging 

1b, 
2b, 
3b 0  0  -691.000  -1.417.000  

OZB-stijging     8%  5%  0%  0%  

Totaal mutaties 
t.o.v. 
collegescenario     340.000  247.000  -952.160  -1.928.320  

 

  



 

II. De tabel ‘résumé strategische heroriëntatie’ in het raadsvoorstel (20R.00795) 
overeenkomstig het onderstaande aan te passen: 

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 

-72.000 -57.000 -221.815 -221.655 -221.655 

Subtotaal -1.206.248 -843.219 -802.788 -819.816 -819.816 

Gevolgen mei circulaire (RIB 
20R.00677) 

-450.563 170.560 -206.992 -540.677 -540.677 

Subtotaal -1.656.811 -672.659 -1.009.780 -1.360.493 -1.360.493 

Reservering prijsindex (schatting 
begroting) 

-1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 

Taakstelling nominale compensatie 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Saldo start Strategische 
Heroriëntatie 

-2.556.811 -1.572.659 -1.909.780 -2.260.493 -2.260.493 

Benodigd voor verlaging Schuldquote 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 

Benodigd voor strategische 
investeringsplanning 

0 -186.666 -270.588 -289.065 -736.758 

Strategische buffer (buffer + 
begroting 21-24) 

0 -1.000.000 -700.000 0 0 

Subtotaal Strategische Heroriëntatie -2.556.811 -4.759.325 -4.880.368 -4.549.558 -4.997.251 

Resultaat Strategische Heroriëntatie 2.867.000 4.927.000 5.796.000 7.574.000 7.774.000 

Mutaties onderhavig amendement 
onder I 

340.000 247.000 -952.160 -1.928.320 PM 

Reservering: storting/onttrekking AR -300.000   300.000     

Definitief saldo/resultaat SH 350.189 414.675 263.472 1.096.122 PM 

 
III. De tabel ‘noodzakelijk geachte uitgaven’ in het raadsvoorstel (20R.00795) overeenkomstig 

punt I en II te wijzigen door de investering ‘vervanging duiker Oostdam door duikerbrug’ te 
schrappen. 

Florian van Hout, De Woerdense VVD 

Toelichting 

Met dit amendement wordt de rekening die in het collegevoorstel bij inwoners en ondernemers 
wordt neergelegd, fors verlaagd. De ozb-verhoging van 5% in zowel 2023 als 2024 wordt geschrapt. 
Tevens wordt in 2023 en 2024 de rioolheffing (veel) minder sterk verhoogd. Enerzijds omdat 
hierdoor de balans tussen lastenverzwaring en bezuinigingen enigszins wordt hersteld, anderzijds 
omdat het toerekenen aan de rioolheffing blijkens de taskforce- en werkgroeprapporten technische 
(juridische) risico’s met zich meebrengt. Ook schrappen we de voorgenomen verhoging van de 
parkeertarieven en de tarieven voor de buitensport. We laten de gemeentelijke inzet op het 
gasdossier in stand.  

Hiertoe worden allereerst besparingen gevonden in het schrappen van de investering in een 
duikerbrug. Hiervoor bleek reeds in de raadsvergadering van 16 juli ruime steun in de raad. Verder 
investeren we eenmalig niet extra in sociaal werken in de wijk. De declaratieregeling voor 



 

volwassenen, die gericht is op welzijnsactiviteiten zoals het bezoeken van een voetbalwedstrijd of 
het leren bespelen van een instrument, zetten we stop. We stellen de declaratieregeling wel open 
voor kinderen en huishoudens die een abonnement willen afsluiten. Daarnaast laten we de reeds 
voorgenomen besparing op het inwonersinitiatievenbudget in stand en voeren deze door in de 
meerjarenbegroting. Ook nemen we NME niet langer af bij de ODRU, maar gaan hierbij volledig uit 
van vrijwilligers. Ten slotte schrappen we de gemeentelijke inzet op de verduurzaming van 
bedrijventerreinen.  

De strategische buffer wordt voor 2023 verminderd met 300.000 euro en in 2024 geschrapt. Volgens 
de indiener heeft het de voorkeur om te sparen voor tegenvallers: buffers creëren met 
exploitatieoverschotten in plaats van lastenverzwaring. Bovendien kan bij behandeling van de 
kadernota 2024 beter worden ingeschat hoe groot een eventueel benodigd bufferbedrag moet zijn. 
Tot die tijd is het niet meer dan logisch om hiervoor nog geen belastinggeld van inwoners in te 
boeken.  

Om in 2023 een marge te behouden in het definitieve saldo van de strategische heroriëntatie, wordt 
reeds in 2021 een bedrag gereserveerd om in 2023 dit saldo aan te vullen. Met dit amendement kan 
de rekening voor inwoners en ondernemers dus fors omlaag: zij betalen minder ozb, parkeertarieven 
en rioolheffing, zodat onze inwoners en ondernemers in deze moeilijke economische tijden 
koopkracht en investeringsruimte behouden. 


