
    

Amendement – Minder ozb-verhoging in moeilijke tijd!

De raad besluit, in vergadering bijeen op 17 november 2022, om beslispunten 1 en 5 van het 
ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2022’ als volgt te wijzigen:

1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat:

a. de geraamde ozb-verhoging van 12,2% in 2023 structureel met 6% wordt verlaagd, 
door de opbrengst te verminderen met een bedrag van € 900.000 euro;

b. hiervoor dekking wordt gevonden door
i. in 2023 de reguliere storting van 2 miljoen in de algemene reserve (tijdelijk) 

met € 900.000 euro te verlagen;
ii. in 2024 en 2025 de incidentele stortingen in de algemene reserve (tijdelijk) met

€ 900.000 te verlagen; en
iii. in 2026 de ozb-verlaging ten laste te laten komen van het begrotingssaldo.  

(…)
5. In lijn met beslispunt 1 sub b:

a. vanuit het positieve begrotingssaldo in 2024 een bedrag van € 2.100.000 te storten in de
Algemene Reserve en vanuit het begrotingssaldo in 2025 een bedrag van € 3.100.000 te 
storten in de Algemene Reserve;

b. de verminderde storting in 2023 bij de eerst mogelijke gelegenheid, maar uiterlijk bij 
de Voorjaarsnota, aan te vullen tot 2 miljoen euro door € 900.000 te storten in de 
algemene reserve, te financieren vanuit het begrotingssaldo 2023 (gelet op de 
positieve effecten van de septembercirculaire), het jaarresultaat over 2022 of 
herprioritering van ambities.

c. de verminderde stortingen in 2024 en 2025 bij de eerst mogelijke gelegenheid, maar 
uiterlijk bij de Kadernota, aan te vullen tot respectievelijk 3 en 4 miljoen euro door in 
beide jaren € 900.000 euro te storten in de algemene reserve, te financieren vanuit het
begrotingssaldo van het betreffende jaar (gelet op de positieve effecten van de 
septembercirculaire), het jaarresultaat van het voorgaande jaar of herprioritering van 
ambities.

Toelichting
De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en stijgende inflatie leiden ertoe dat veel inwoners en 
ondernemers het financieel moeilijk hebben. Het past onder deze omstandigheden niet om van hen te 
vragen dat zij meer woonlasten gaan betalen. Daarom willen de indieners de lastenverhogingen van 6% 
in 2023 schrappen. Met dit amendement wordt de ozb alleen met de inflatiecorrectie (6,2%) verhoogd. 
Hiervoor kan dekking worden gevonden door de reguliere en incidentele stortingen in de algemene 
reserve – tijdelijk – met € 900.000 euro te verlagen. 
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Hoewel het verbeteren van de financiële positie van de gemeente belangrijk is, kan dat in deze tijden 
niet worden gefinancierd door op voorhand nogmaals een bijdrage van inwoners en ondernemers te 
vragen met een hogere ozb. Het versterken van de algemene reserve blijft echter topprioriteit om de 
financiële gezondheid van de gemeente op (middel)lange termijn te verbeteren. Daarom dienen de AR-
stortingen te worden aangevuld tot het oorspronkelijke niveau of daarboven, zodra bij de eerste 
wijziging van de begroting 2023-2026 blijkt dat het begrotingssaldo toereikend is. De storting in 2023 
dient uiterlijk bij de Voorjaarsnota te worden aangevuld tot het oorspronkelijke bedrag van 2 miljoen 
euro. Voor de stortingen in 2024 en 2025 worden uiterlijk bij de Kadernota 2024 voorstellen voorgelegd.

Birgitte van Hoesel, D66
Florian van Hout, De Woerdense VVD
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen
Femke Merel van Kooten, Splinter

2 van 2


