
   
 

Motie - Oplossingsrichtingen Kadernota 2022 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, ter bespreking van de 
Kadernota 2022, gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat: 
1. tijdens de bespreking van de Strategische Heroriëntatie en de begroting 2021-2024 integrale 

afwegingen hebben plaatsgevonden tussen maatregelen die leiden tot het verbeteren van de 
financiële positie van de gemeente, nieuwe en noodzakelijke uitgaven en de bijdrage die we 
vragen aan onze inwoners en bedrijven;     

2. er nog geen inzicht is in een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de begroting, zoals de 
meicirculaire, de herverdeling van het gemeentefonds en de incidentele (mogelijk meerjarige) 
bijdrage voor jeugdhulp naar aanleiding van de arbitrage tussen VNG en Rijk, 

 
overwegende dat: 
1. het college de opgave heeft om de begroting 2022 en verder meerjarig sluitend voor te leggen 

aan de gemeenteraad, waarbij de financiële positie als geheel wordt versterkt; 
2. de voorliggende Kadernota 2022-2025 (vooralsnog) een beeld laat zien waarin het 

exploitatieresultaat en de algemene reserve naar beneden worden bijgesteld ten opzichte van de 
huidige meerjarenbegroting; 

3. in het najaar een nauwkeuriger beeld komt van de inkomsten en uitgaven in de komende jaren 
en afwegingen op een meer integrale wijze kunnen worden gemaakt, 

 
verzoekt het college: 
1. de raad bij de begroting 2022 keuzeopties voor te leggen om de begroting sluitend te maken;  
2. als richting voor het sluitend maken van de begroting de volgende uitspraken van de raad mee te 

nemen: 
a. Voor noodzakelijke uitgaven moet waar mogelijk dekking worden gevonden door 

herprioritering van de uitgaven binnen de begroting als geheel; 
b. De lokale lastendruk neemt niet toe voor het sluitend maken van de begroting; 
c. De aangekondigde incidentele (vooralsnog eenjarige) meevaller van de 

jeugdhulpmiddelen als gevolg van de arbitrage tussen Rijk en VNG kan in de breedte van 
de begroting worden gebruikt, daar deze als geheel in de afgelopen jaren is uitgeperst 
om de kostenstijgingen in het sociaal domein te kunnen dragen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
CDA, Arjen Draisma en Job van Meijeren 
ChristenUnie/SGP, Daphne van der Wind 
D66, Birgitte van Hoesel 
 

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 
  

 

 


