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Motie - Samen op weg naar de begroting 2023 en verder 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 juli 2022, gelezen het raadsvoorstel 
kadernota 2023–2026, gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat: 

1. de gemeenteraad van Woerden op 10 november a.s. het raadsvoorstel Programmabegroting 
2023–2026 bespreekt; 

2. de kadernota 2023–2026 het laatste geplande moment is waarop de raad, op hoofdlijnen, 
invloed kan uitoefenen op de begroting 2023–2026; 

3. de kadernota 2023–2026 nog veel onzekerheden bevat omdat een aantal zaken er 
begrijpelijkerwijze nog niet in verwerkt is (bestuursakkoord, meicirculaire van het Rijk, 
indexatie- en inflatiecorrectie, etc.), 

 
overwegende dat: 

1. de verdere uitwerking van de begroting 2023–2026 buiten het zicht van de gemeenteraad 
door het college zal plaatsvinden; 

2. het belangrijk is dat fracties goed op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de 
begroting 2023-2026; 

3. het belangrijk is dat fracties mogelijkheden hebben om nog inhoud aan de begroting te 
kunnen toevoegen, 

 
de raad spreekt uit: 

1. in samenspraak met de agendacommissie en de auditcommissie voldoende tijd en ruimte 
voor de gemeenteraad te reserveren om goed kennis te kunnen nemen van de begroting 
2023–2026; 

2. in samenspraak met de agendacommissie en de auditcommissie voldoende tijd en ruimte 
voor de gemeenteraad te reserveren om met goede verbetervoorstellen bij de begroting 
2023–2026 te komen; 

3. in de vergaderkalender naar ruimte te zoeken voor een extra moment om inzicht en/of 
overleg te hebben over de begroting 2023-2026 (bijvoorbeeld door: 1. meer ruimte tussen 
begrotingscommissie en begrotingsraad en 2. het toevoegen van een begrotingscarrousel), 

 
verzoekt het college: 

1. initiatiefrijk te zijn in het, tussen nu en de begrotingsraad tussentijds informeren van de 
gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de begroting en 
beschikbaar te zijn om de raad te helpen met beleidsinhoudelijke en begrotingstechnische 
ondersteuning; 



   

  

   
 

 2 van 2  
 

2. bij de begroting in een tabel (met meerjarige financiële doorrekening) aan te geven welke 
posten uit kadernota en bestuursakkoord in de begroting niet gehonoreerd zijn, zodat de 
raad deze keuzes helder heeft en eventueel kan heroverwegen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in 
zijn openbare vergadering, gehouden op 6 juli 2022 
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