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Amendement – Beslissing over plusscenario blijft bij de raad 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, besluit om 

beslispunten 3 en 4 van het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Investeringen 

onderwijshuisvesting 2023 e.v. (D22069757) als volgt aan te vullen: 

 

3. Akkoord te gaan met de voorgestelde investeringen en de fasering daarvan, zoals 

opgenomen in tabel 1b van het bij dit besluit behorende raadsvoorstel (Decos/JOIN 

D/22/066880), met dien verstande dat deze worden verminderd met de opslag van 

7% voor de bovenwettelijke duurzaamheids- en inclusieambities en in plaats 

hiervan per project een separaat raadsvoorstel voor het plusscenario aan de raad 

voor te leggen; 

4. Te besluiten tot de dekking van de kapitaalslasten van de voorgestelde investeringen bij 

de behandeling van de programmabegroting 2023-2026 conform scenario 1, zoals 

weergegeven in de paragraaf financiële gevolgen van het bij dit besluit behorende 

raadsvoorstel (Decos/JOIN D/22/066880), met inachtneming van de onder beslispunt 

3 genoemde vermindering met de opslag van 7%. 

 

Toelichting 

 

Onder de vanaf 2018 gehanteerde systematiek werden aanvullende, bovenwettelijke wensen op 

het gebied van duurzaamheid en inclusie (het zgn. plusscenario) bij nieuwbouw of renovatie van 

een schoolgebouw in een apart raadsvoorstel voorgelegd aan de raad. In het onderhavige 

raadsvoorstel stelt het college voor om hiervan af te wijken. Daartoe heeft het standaard een 

opslag van gemiddeld 7% in de investeringen opgenomen. Dit amendement beoogt deze opslag 

van 7%, voor zover het bovenwettelijke duurzaamheids- en inclusieambities betreft, te 

schrappen en vast te houden aan de eerder gehanteerde systematiek. Met een apart 

raadsvoorstel kan de raad een integrale afweging maken over de besteding van dit budget, 

terwijl bij voorafgaande reservering het zicht op het al dan niet besteden van dit budget verloren 

kan gaan. Bovendien voorziet het raadsvoorstel niet in kaders waarbinnen het college deze 

beslissing kan nemen. De indiener acht tot slot het argument van het college dat vertraging 

optreedt bij het hanteren van aparte raadsvoorstellen niet overtuigend. Bij een beknopt en goed 

onderbouwd raadsvoorstel omtrent het plusscenario is de raad snel in de gelegenheid om 

hierover een besluit te nemen. 
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