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Amendement – Bouwen aan een groene en zorgzame toekomst  

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 4 november 2021, om beslispunt 1 en 2 bij het ontwerpbesluit 

bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 als volgt te vervangen: 

 

1. De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen met de 

onderstaande wijzigingen ten opzichte van de voorgestelde begroting. 

 

 2022 2023 2024 2025 

30% sociale huur   150.000 150.000 

100 x gratis 

energieadvies voor de 

smalle beurs 

50.000  

 

50.000   

Twee extra banen  51.000 

 

51.000 51.000 51.000 

Nieuwe 

speeltoestellen 

 5.000 5.000 5.000 

Iedereen doet mee 50.000 

 

50.000 50.000 50.000 

BOA minder - 60.000 - 60.000 - 60.000 - 60.000 

Kapitaallasten brug  - 147.061 

 

- 194.884 - 252.825 

Onttrekking AR 91.000  -2.000  

Storting AR  51.061  56.826 

 

 

2. De investeringsbudgetten uit de jaarschijf 2022 van de investeringsplanning vast te stellen met 

een extra investering van 50.000 voor speelvoorzieningen; 

 

Toelichting 

• Sociale huur. Progressief Woerden wil meer sociale huur. Nu is dat 20% van alle nieuw te 

bouwen huizen, wij willen 30%. Dat betekent dat er minder verdiend gaat worden op ons 

vastgoed. Dat vraagt om een extra storting in de reserve GREX van 5%. 

• Twee extra banen. Progressief Woerden vind dat niemand onnodig op de bank hoeft te zitten. 

Met het huidige maximum van 4 Beschutte werkplekken per jaar laten we niet iedereen mee 

doen die dat wil. Een extra beschutte werkplek kost netto €25.000 (salaris en begeleiding minus 

bijstandsuitkering).  

• Nieuwe speeltoestellen. Progressief Woerden wil dat alle kinderen overal kunnen spelen. 

Daarom moet geïnvesteerd worden in leuke, nieuwe en toegankelijke speeltoestellen. Dit staat 
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pas vanaf 2023 in de planning. Progressief Woerden wil dit sneller realiseren en zet het op de 

investeringslijst van 2022. Dit betekent extra kapitaallasten van € 5.000 in de jaren erna. 

• Iedereen doet mee. Progressief Woerden wil dat inclusie in het gemeentelijk beleid wordt 

geborgd met een ‘aanjager’ die onderdeel is van de organisatie. 

• BOA minder. Gezien de toegenomen veiligheidsgevoelens is een vierde BOA een overbodige 

uitgave.  

• We schrappen de Rembrandtbrug. Dat betekent dat we vanaf 2023 minder kapitaallasten op de 

begroting hebben. Dat neemt per jaar toe. Daarmee kunnen we op de langere termijn de 

bovengenoemde voorstellen dekken. Bovendien laten we een financieel gezondere gemeente 

achter: wat resulteert in een veel gezondere schuldquote van 139% in 2030 en 130% in 2035. 

• Onttrekking algemene reserve: omdat we pas vanaf 2023 voordeel hebben van het schrappen 

van de brug onttrekken we in 2022 en 2024 een klein bedrag aan de algemene reserve. 

• Storting algemene reserve: In 2023, 2025 en verder gaan we het voordeel van de verminderde 

kapitaallasten toevoegen aan de algemene reserve.  

 

Progressief Woerden, Marieke van Noort 

 


