
 

 
Amendement - Uitstel ozb-verhoging in 2022 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 november 2021, besluit beslispunt 1 van 
het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 als volgt aan te vullen: 

1. De Programmabegroting 2022-2025, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met in 
achtneming van de volgende wijziging: 
- De ozb-stijging in 2022 gedeeltelijk uit te stellen door de begrote stijging van 5% met 3% te 

verlagen naar 2% (plus inflatiecorrectie); 
- Hierdoor de inkomsten op de taakvelden 0.61 (ozb-woningen) en 0.62 (ozb niet woningen) 

in 2022 met in totaal € 403.000 te verlagen, de geprognosticeerde inkomsten voor de 
verdere jaren blijven ongewijzigd; 

- Het bedrag van € 403.000 in de begroting voorlopig ten laste te brengen van de algemene 
reserve en bij de eerste begrotingswijziging in 2022 te financieren uit de extra inkomsten 
van het Rijk, zoals in de septembercirculaire voorzien, waarbij de reserve weer wordt 
aangevuld. 

Toelichting  
Gemeente Woerden is duurzaam op weg naar een robuustere financiële basis. Onze inwoners, 
verenigingen en bedrijven hebben hier in 2021 aan bijgedragen door een noodzakelijke ozb-
verhoging. Tegelijk zijn forse bezuinigingen ingezet. De extra bijdragen van het Rijk voor jeugdhulp 
zijn nodig om de stijgende kosten in het sociaal domein op te vangen. Met de komst van deze extra 
bijdragen wordt het risico op overschrijdingen in het sociaal domein beperkt. Op grond van de 
septembercirculaire is verder de verwachting dat de uitkering van het Rijk volgend jaar met 2 mln. 
euro wordt verhoogd en in de jaren daarna met 3 mln. euro. Dit bedrag is nog niet verwerkt in de 
begroting 2022-2025. 

We overwegen dat bij de heroriëntatie de besparingen en lastenverzwaringen evenredig zijn 
verdeeld. Nu er meevallers zijn aan de inkomstenkant ten gunste van de programma’s vinden wij het 
in de rede liggen om ook te kijken naar het verminderen van de lastenverzwaring die we vragen van 
onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Daarbij is voorzichtigheid belangrijk omdat er nog enige 
onzekerheid is over de hardheid en langere termijn van deze inkomsten. Echter, volgens de huidige 
stand van de verwachtingen is er volgend jaar ruimte om de voorgestelde lastenverhoging deels uit 
te stellen. Daarom stellen wij met dit amendement voor om de ozb-verhoging in 2022 te beperken 
tot 3,8% (2% verhoging en 1,8% indexatie) in plaats van de in de begroting voorgestelde 6,8% (5% 
verhoging en 1,8% indexatie). De verminderde opbrengst komt ten laste van de algemene reserve en 
wordt in 2022 via (verwachte) extra inkomsten uit het Rijk bekostigd.  
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