
   

  
 

   

 

Amendement - Woerden zijn we samen! 
  
De gemeenteraad van Woerden besluit, in vergadering bijeen op 6 juli 2022, het ontwerp-besluit bij 
het raadsvoorstel “Kadernota 2023- 2026” met nummer Z/22/048116 / D/22/064279 aan te vullen 
met een nieuw beslispunt 3: 
 

1. De Kadernota 2023-2026 vast te stellen als richtinggevend document voor de opstelling van 
de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026.  

2. De financiële effecten van het bestuursakkoord, die nog niet verwerkt zijn in de voorliggende 
Kadernota, te verwerken in de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 . 

3. In de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024- 2026 jaarlijks een bedrag van € 150.000 
in te rekenen onder de titel “raadsinitiatieven”. 

4. Het opnemen van de volgende bedragen in de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-
2026 (zie ontwerp-raadsbesluit) 

  
Birgitte van Hoesel, D66 
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen 

 
 

Toelichting 
Gebruikelijk is dat in de gemeenteraad rondom de kadernota een gesprek kan plaatsvinden rondom 
de keuzes en afwegingen ten aanzien van het beleid dat ingerekend wordt in de komende 
(meerjarenbegroting). De nu voorliggende kadernota 2023 – 2026 is beleidsarm, de keuzes van het 
bestuursakkoord zijn nog niet ingerekend, en de effecten van de mei circulaire zijn nog niet 
meegenomen. Ook is aangegeven dat er nog nadere keuzes gemaakt moeten worden rondom 
deinvesteringen. Hiermee heeft de raad op dit moment geen goed beeld van de financiële situatie en 
kan het gesprek over keuzes en afwegingen niet goed gevoerd worden.  
Tijdens de politieke avond is besproken dat in de zomer het college (waar nodig) prioriteiten gaat 
stellen om te voldoen aan de afgesproken criteria voor gezonde financiële positie.  
Vier jaar geleden was in de begroting €150.000 aan middelen opgenomen voor nog nader te door de 
raad te formuleren beleid. Wij vinden dat een dergelijke begrotingspost “Raadsinitiatieven” past bij 
een bestuursakkoord dat de titel heeft “Woerden zijn wij samen”.  
 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/06-juli/20:00/Raadsbesluit-Kadernota-2023-2026-2.pdf

