
 

Amendement – Uitstel 3% ozb-verhoging
De gemeenteraad van Woerden besluit, in vergadering bijeen op donderdag 17 november 2022, om 
beslispunt 1 van het ontwerp-raadsbesluit bij het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2023’ als volgt aan
te vullen:

1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat onder lokale heffingen (pag. 9) de volgende wijziging wordt doorgevoerd;

Bij de begrotingsbehandeling 2022 is de stijging van 5% in 2022 eenmalig teruggebracht naar 2%,
waarbij het verschil van 3% is doorgeschoven naar 2023. In de Strategische Heroriëntatie is 
tevens een stijging van 3% afgesproken. Dit brengt de verhoging van ozb, afgezien van de 
indexatie van 6,2%, op 6%. Hiervan zal 3% in 2023 plaatsvinden en 3% in 2024. Dit brengt de 
totale ozb-verhoging in 2023 naar 9,2%. Samen met de indexering (6,2%) en de reeds 
afgesproken stijging uit de strategische heroriëntatie (3%) komt de totale OZB-stijging hiermee 
op 12,2%.

En ook:
i. De gevolgen hiervan inhoudelijk en cijfermatig te verwerken in de tabel lokale lasten en 

alle andere relevante plekken in deze begroting.
ii. In 2023 de voorgenomen storting in de algemene reserve te verminderen met €429.000 

ter dekking van dit voorstel in de exploitatiebegroting.

Toelichting
Dit amendement stelt 3% van de geplande ozb-verhoging uit naar het volgende begrotingsjaar. De 
kosten hiervan zijn eenmalig €429.000 voor het begrotingsjaar 2023. De dekking hiervoor komt van de 
stortingen in de algemene reserve die voor 2023 met €429.000 afneemt. In het voorjaar kan aan de hand
van de Voorjaarsrapportage worden bezien of alsnog een toevoeging aan de algemene reserve gedaan 
kan worden, ook gelet op de septembercirculaire. Voor 2023 komt de ozb-verhoging uit op 9,2%. Door 
deze verlaging van verhoging van de ozb voor dit jaar worden onze inwoners niet extra zwaar belast in 
een tijd waarin de inflatie een grote impact heeft op de koopkracht van mensen. 
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