
   
 
Amendement – Geen lastenverzwaring voor de inwoners  
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, besluit in het ontwerpraadsbesluit bij 
het raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2021 het eerste beslispunt als volgt te wijzigen en een tweede 
beslispunt toe te voegen: 
 

1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de 
begroting 2021 – 2024 aan te passen: 

 
2. In het saldo van de Kadernota 2022-2025 een verlaging van de opbrengst van de ozb van € 400.000 op 

te nemen ter compensatie van de noodzakelijke verhoging van de riool- en afvalstoffenheffing.  
 

Toelichting 
In de Voorjaarsrapportage stelt het college voor om meer kosten aan de onderdelen riolering en afvalstoffen 
(programma 2) toe te rekenen, conform de financiële verordening. In 2021 wordt dit ten laste van de 
voorziening gebracht. Vanaf 2022 worden de tarieven aangepast en dit betekent een lastenverzwaring voor de 
inwoner. Dit amendement beoogt dat als meer kan worden toegerekend aan de onderdelen riolering en 
afvalstoffen, de belastingdruk elders (OZB-belasting) wordt verlicht.  
 
Daphne van der Wind, ChristenUnie-SGP Woerden 
Florian van Hout, VVD 
Arjen Draisma, CDA 
Birgitte van Hoesel, D66  

Voorjaarsrapportage 2021 - 2024 Woerden           

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Voor of nadeel 

Saldo begrotingsboek blz. 5 138.935 389.346 1.128.819 2.363.313 V  

Amendementen raadsvergadering           

Hondenbelasting kostendekkend  (20R.00965) -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 N 

verlagen strategische buffer (20R.00965) -400.000 0 0 0 N 

toevoegen aan AR  (20R.00965) 400.000 0 0 0 V 

Saldo na amendementen 112.935 363.346 1.102.819 2.337.313 V 

            

Mutaties            

Programma 1  138.000 145.000 145.000 215.000 N 

Programma 2  -128.079 400.000 400.000 400.000 V 

Programma 3  -520.124 -128.413 -128.413 -128.413 N 

Programma 4  -34.560 -27.000 -27.000 -27.000 N 

Programma 5  -125.058 170.046 -253.374 -75.776 B/N 

Programma 6  0 0 0 0 B/N 

Programma 7  -320 -562.000 -240.000 4.000 N/V 

Overhead  -66.000 -38.000 -38.000 -38.000 N 

Totaal mutaties  (exclusief corona) -736.141 -40.367 -141.787 349.811 N/V 

            

Mutaties reserves  448.062 0 0 0 V 

            

Saldo na Reserves -175.144 322.979 961.032 2.687.124 N/V 


