
 
 

Motie - Scenario’s voor sneller of verder verlagen schuldquote 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, gehoord de beraadslaging over 

de Kadernota 2022-2025, 

 

constaterende dat: 

1. bij de Strategische Heroriëntatie en begroting 2021-2024 maatregelen zijn vastgesteld met 

onder meer als doel in 2030 een schuldquote van 150% te bereiken; 

2. de gemeenteraad op 15 oktober 2020 de motie ‘Verzachten effecten Rembrandbrug op 

schuldenlast’ heeft aangenomen, waarin het college wordt verzocht bij de Kadernota informatie 

te verstrekken over de maatregelen die zijn en worden genomen om de schuldquote te verlagen; 

3. het college in deze motie tevens is verzocht om extra voorstellen voor te leggen om de 

schuldquote te verlagen, aanvullend op de maatregelen uit de Strategische Heroriëntatie; 

4. het college bij het opstellen van de Kadernota 2022-2025 heeft besloten deze motie (in elk geval 

deels) niet uit te voeren, omdat het ‘zonder het nemen van aanvullende 

ombuigingsmaatregelen’ nu ‘geen additionele mogelijkheden om de schuldquote nog verder te 

verlagen’ ziet; 

5. in de Financiële verordening en Nota financiële sturing een schuldquote van 150% als uiterste 

signaalwaarde is opgenomen, waarna stevige maatregelen moeten volgen om de schuldquote 

terug te brengen naar lagere niveaus, 

 

overwegende dat:  

1. een schuldquote van 150% daarmee nooit het einddoel kan zijn, nu voor een daadwerkelijk 

financieel gezonde gemeente een verdere verlaging van de schuldenlast noodzakelijk is; 

2. het daarom verstandig is om continu te bezien of het mogelijk is om de schuldquote sneller naar 

het niveau van 150% (of lager) te brengen dan in 2030; 

3. de door de raad geaccordeerde koers om in 2030 uit te komen op een schuldquote van 150% de 

komende negen jaar niet in beton gegoten is; 

4. het college nu geen scenario’s voorlegt aan de raad om de schuldenlast sneller te verlagen op 

basis van een eigen politieke weging, zonder daarvan een onderbouwing te geven; 

5. deze keuze door de raad dient te worden gemaakt; 

6. het essentieel is om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende 

coalitievorming de fasering van de schuldquoteverlaging te herijken; 

 

verzoekt het college: 

1. de eerder aangenomen motie alsnog uit te voeren door: 

a. De gemeenteraad bij elke Kadernota uitgebreid te informeren over de maatregelen die, 

zowel beleidsmatig als financieel, reeds zijn en worden genomen om de schuldenlast te 

verminderen; 
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b. De gemeenteraad zo snel mogelijk, maar uiterlijk in Q3 van 2021, extra voorstellen voor 

te leggen om de schuldquote verdergaand of sneller te verlagen dan in de reeds 

genomen maatregelen in de Strategische Heroriëntatie; 

c. Deze voorstellen niet te baseren op een lastenverhoging, zoals een verhoging van de 

ozb, bestemmingsheffingen of leges; 

2. de hierboven onder 1 genoemde punten jaarlijks te actualiseren en in de Kadernota te 

verwerken, tenzij de raad anders besluit, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Florian van Hout, De Woerdense VVD 


