
 
 
Motie - Alleen budgetoverhevelingen als er budget voor is 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, gehoord de beraadslaging 
behorende bij het raadsvoorstel D21008059 Budgetoverhevelingen 2020, 

constaterende dat: 

1. het college de gemeenteraad verzoekt om een bedrag van € 2.938.627 over te hevelen 
vanuit het boekjaar van de programmabegroting 2020-2023 naar het boekjaar van de 
programmabegroting 2021-2024; 

2. dit resulteert in een extra onttrekking aan de gemeentelijke reserves van € 1.064.700; 
3. nu het college dit verzoek indient, de gemeenteraad ervan uit mag gaan dat dit geld 

inmiddels nog niet is uitgegeven, 

overwegende dat: 

1. gemeente Woerden voorafgaand aan de coronacrisis al een zwakke financiële positie had 
met een hoge schuldquote (153% van de programmabegroting) en sterk dalende financiële 
reserves; 

2. er in 2020 een Strategische Heroriëntatie heeft plaatsgevonden met als doel om 2.9 miljoen 
euro te besparen om de gemeentefinanciën enigszins onder controle te krijgen; 

3. het niet de bedoeling is om de besparingen uit de Strategische Heroriëntatie deels te 
compenseren met budgetoverhevelingen uit 2020;  

4. het, in beginsel, niet de bedoeling is dat het college aan de gemeenteraad voorstellen 
voorlegt waardoor de bedragen die de gemeenteraad in de programmabegroting heeft 
vrijgegeven worden overschreden; 

5. verwachte overschrijdingen van het saldo van het programma, groter dan € 100.000,-  
binnen het programma mogen worden gedekt indien deze niet leiden tot of samenhangen 
met het niet behalen van de met de raad afgesproken resultaten; 

6. van een financieel bewust college mag worden verwacht dat het anticipeert op financiële 
tegenvallers en die elders binnen het programma opvangt zodat geld dat overgeheveld 
wordt naar een volgend boekjaar er ook daadwerkelijk is, 

verzoekt het college: 

1. uitsluitend budget uit de begroting 2020 naar 2021 over te hevelen, indien daarmee het 
totaalbedrag van de gehele programmabegroting 2020-2023 (19R.00732), zoals door de 
gemeenteraad vrijgegeven tijdens de begrotingsraad op 31 oktober 2019, niet wordt 
overschreden; 

2. het over te hevelen bedrag per prestatie niet groter te laten zijn dan het verschil tussen het 
voor die activiteit in 2020 begrote bedrag en de werkelijke uitgaven in 2020; 

3. aan het einde van het derde kwartaal van 2021, voor aanvang van het vierde kwartaal van 
2021, aan de gemeenteraad (door middel van een raadsinformatiebrief) aan te geven 
hoeveel van het budget uit de programmabegroting 2021 reeds besteed is en welke 
geplande prestaties (en de daarbij behorende financiële middelen) uit 2021 risico lopen om 
overgeheveld te moeten worden naar het begrotingsjaar 2022, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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