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Samenvatting 
De Kadernota 2023 is de eerste stap om te komen tot de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. In de 
Kadernota worden de uitgangspunten en richtlijnen opgenomen op basis waarvan de begroting wordt gemaakt. Op basis 
van de inschattingen van dit moment is vanaf 2023 t/m 2025 sprake van een positief begrotingssaldo in de jaren. Het 
begrotingssaldo 2026 is negatief.  
 
  
 
   
 
Gevraagd besluit 
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) Het opnemen van de volgende bedragen in de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026: 
 



  
 
  
 
   
 
Inleiding 
De Kadernota 2023-2026 vormt de basis voor de opstelling van de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. 
Deze Kadernota schetst op basis van de huidige inzichten een financieel-technisch perspectief voor de opstelling van de 
Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. 
 
Omdat in deze periode na de verkiezingen van maart j.l. ook een nieuw college van B&W wordt gevormd, is de Kadernota 
logischerwijs beleidsluw. Fundamentele keuzes moeten gemaakt worden door het nieuwe college. Deze kadernota 
beperkt zich dan ook tot die onderwerpen die onvermijdelijk zijn of die het college beleidsmatig noodzakelijk acht.  
 
Tegelijkertijd met het proces van het opstellen van de Kadernota 2023 liepen de onderhandelingen over het 



bestuursakkoord van het nieuwe college. De uitkomst hiervan is nog niet in deze Kadernota verwerkt. De financiële 
consequenties van het bestuursakkoord worden, in aanvulling op deze Kadernota, verwerkt in de Begroting 2023 en de 
Meerjarenraming 2024-2026. 
 
Normaliter ontvangt u bij de kadernota ook de concrete investeringsplanning voor de komende vier jaren. Op dit moment 
zien wij een aantal grote ontwikkelingen op het gebied van investeringen:  

  Forse prijsstijgingen voor bouwmaterialen, mede als gevolg van de hoge energieprijzen. 

  Een oplopende ‘boeggolf’ aan investeringskredieten die in eerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, maar waarvan 
de uitvoering vertraagd is. 

  Een veelheid aan nieuwe ambities. 

Gegeven de grote risico’s in combinatie met de omvang van de investeringsplanning heeft het college besloten om eerst 
kritisch naar de gehele investeringsplanning te kijken. Om een juist en volledig inzicht te krijgen in de gevolgen van de 
investeringsplanning op de financiële positie, en dan met name de schuldquote en het structureel begrotingssaldo, 
werken wij de komende tijd de gedetailleerde investeringsplanning verder uit.  
 
  
 
   
 
Participatieproces 
Niet van toepassing 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Met deze Kadernota geeft de raad richting aan het college met betrekking tot het opstellen van de Begroting 2023 en de 
Meerjarenraming 2024-2026. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De Kadernota 2023-2026 wordt verwerkt in de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. 
 
   
 
Argumenten 
1) Besluitvorming omtrent de Kadernota is nodig om deze in de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 te 
kunnen verwerken. 
2) Tegelijkertijd met het proces van het opstellen van de Kadernota 2023 liepen de onderhandelingen over het 
bestuursakkoord van het nieuwe college. De uitkomst hiervan is nog niet in deze Kadernota verwerkt. De financiële 
consequenties van het bestuursakkoord worden, in aanvulling op deze Kadernota, verwerkt in de Begroting 2023 en de 
Meerjarenraming 2024-2026. 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
Kanttekeningen:  
Om de financiële sturing en bewustzijn in de organisatie te intensiveren heeft het college een viertal opdrachten voor de 
organisatie:  

1) Hoe zorgen we voor monitoring van de taakstelling / dempen van de trend op het sociaal domein. Dat betekent dat we 
ook zicht moeten krijgen op realisatie van die taakstellingen. Huidige raming is inclusief effecten van taakstellingen. Bij 
najaarsnota moeten deze punten worden teruggelegd bij het college. Prognoses moeten zo scherp mogelijk worden. 
2) Voor IBOR: sturen op realisatie taakstelling SH. Ook kijken naar alternatieven om dat te gaan realiseren. 
3) Voor 2023 sturen op kostendekkendheid parkeren. 
4) Bestuursopdracht: Met directie onderzoeken waar alternatieve sturing mogelijk is. 
 
Risico's  



Er zijn ten opzichte van de Kadernota zelf (zie bijlage) geen aanvullende risico's te melden. 
 
Alternatieven:  
Het college heeft de aanvragen voor de Kadernota beoordeeld op noodzakelijkheid. Op basis van deze beoordeling zijn 
de volgende posten afgewezen: 
 

 

 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Met inachtneming van de Voorjaarsrapportage en de Kadernota komt het meerjarensaldo er als volgt uit te zien: 
 

  
 
Het moge duidelijk zijn dat dit een indicatief saldo is, doorgetrokken vanuit de Voorjaarsrapportage 2022. De Begroting 
2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 zullen er anders uitzien. Immers, belangrijke onderdelen zoals de Algemene 
Uitkering (Meicirculaire), de verbonden partijen, rente/afschrijvingen, indexatie en de investeringsplanning moeten nog in 



de begroting worden verwerkt. 
 
   
 
Communicatie 
De Kadernota 2023-2026 wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel) toezicht gestuurd. 
 
   
 
Vervolgproces 
De Kadernota 2023-2026 wordt verwerkt in de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van: 
- Artikel 186 van de Gemeentewet; 
- Financiële Verordening Woerden; 
- Nota Financiële Sturing 
 
   
 
Bijlagen 
- Kadernota 2023-2026 D/22/64886 
- Raadsbesluit D/22/64887 


