
 
 

Motie - Dekkingsplan Voorjaarsrapportage 2021  
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021 ter bespreking van de 
Voorjaarsrapportage 2021, gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat: 

1. in de nota Financiële Sturing (FS) 2020 richtlijnen zijn opgenomen hoe om te gaan met 
afwijkingen t.o.v. de begroting in het begrotingsjaar zelf, te weten: 

- Overschotten komen ten gunste van het resultaat; 
- Bij dreigende tekorten wordt eerst dekking gezocht binnen het eigen programma; 
- Binnen het programma worden de middelen geheralloceerd; 

2. in de programmabegroting 2021-2024 geen onttrekkingen, claims of reserveringen zijn 
opgenomen voor sociale innovatie of sociale investeringen; 

3. corona een uitzonderlijke situatie is, en de uitgaven die daarmee verband houden, buiten de 
programmabegroting 2021-2024 gehouden zijn, 
 

overwegende dat: 
1. het opvolgen van de bovengenoemde richtlijnen door de raad en college bijdraagt aan een 

gezonde financiële huishouding van gemeente Woerden; 
2. een gezonde financiële huishouding bijdraagt aan het behoud van dienstverlening, 

voorzieningen en solidariteit in de toekomst en aan het niet zwaarder belasten dan nodig van 
onze inwoners en bedrijven op korte termijn; 

3. een dekkingsplan met scenario’s een integrale besluitvorming stimuleert, zoals in gang gezet 
tijdens de Strategische Heroriëntatie, 
 

verzoekt het college: 
voor 1 oktober een dekkingsplan aan de raad voor te leggen, waarbij binnen de vastgestelde 
begroting 2021-2024 een met scenario’s onderbouwde dekking binnen de programma’s wordt 
aangegeven voor alle in de voorjaarsrapportage 2021 verwerkte tekorten/nadelen inclusief uitnamen 
uit de algemene reserve en verschuivingen van kosten exploitatie naar investeringen of een 
voorziening. Dit geldt niet voor de uitgaven die geclassificeerd zijn als corona-uitgaven en ten laste 
komen van de algemene reserve. 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
namens, 
CDA, Arjen Draisma  
D66, Birgitte van Hoesel 
ChristenUnie-SGP, Daphne van der Wind 
VVD, Florian van Hout 
 
Toelichting 
De motie vraagt het college alle in de voorjaarsrapportage opgenomen nadelen/tekorten en 
uitnamen uit de algemene reserve (inclusief het gelabelde deel ‘investeringsfonds’) en 
verschuivingen van exploitatie naar investeringen op voorzieningen te voorzien van een gedegen en 
met scenario’s onderbouwde dekking binnen de vastgestelde programmabegroting 2021-2024, die 
aansluit bij de principes van de Strategische Heroriëntatie. Deze dekkingsvoorstellen kunnen tijdens 
de behandeling van de Najaarsrapportage worden besproken en in de tweede herziening van 
programmabegroting 2021-2024 worden verwerkt.  



 
 

De uitgaven die samenhangen met corona zijn een uitzondering op bovenstaande, omdat deze 
vanwege de onzekerheid over het verloop van de pandemie niet opgenomen konden zijn in de 
begroting 2021- 2024. 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 24 juni 2020, 

 

De griffier, 

 

 

 

drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 

 

 

 

V.J.H. Molkenboer 
  

 

 


