
 

Amendement – Verantwoordelijkheid nemen en lasten verlichten

De raad besluit, in vergadering bijeen op 17 november 2022, om beslispunten 1, 5 en 6 van het 
ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2022’ als volgt te wijzigen en een beslispunt 8
toe te voegen:

1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat daarin de mutaties uit onderstaande tabel worden verwerkt.

5. Van het positieve begrotingsaldo in 2024 een bedrag van € 2.800.000 te storten in de Algemene 
Reserve en vanuit het begrotingssaldo in 2025 een bedrag van € 3.800.000 te storten in de 
Algemene Reserve, waarbij deze stortingen bij de eerst mogelijke gelegenheid via een 
begrotingswijziging worden aangevuld tot een bedrag van respectievelijk € 3.000.000 in 2024 
en € 4.000.000 in 2025, te financieren vanuit het begrotingssaldo 2024 en 2025 (gelet op de 
positieve effecten van de septembercirculaire), het jaarresultaat over 2022 of herprioritering 
van ambities.

6. De meerjarenraming 2024-2026 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 
2024, 2025 en 2026, met dien verstande dat daarin de mutaties uit onderstaande tabel worden
verwerkt.

8. De mutaties in onderstaande tabel conform beslispunten 1, 5 en 6 te verwerken in de 
programmabegroting:

2023 2024 2025 2026
Mutaties (lasten)
Schrappen 6% ozb-
verhoging

-€900.000 -€900.000 -€900.000 -€900.000

Incidentele ozb-
verlaging met 3%

-€450.000 0 0 0

Besparen op 
evaluatie 
Woerden-
Oudewater

0 -€25.000 0 0

Mutaties (baten)
Resterend 
begrotingssaldo

€275.000 €382.000 €526.000 -€ 2.468.000

Instandhouding 
bestuursopdracht

0 €385.000 €385.000 €385.000

Incidentele 
vermindering 
impuls organisatie

€500.000

Structurele €100.000 €100.000 €100.000
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vermindering 
budget versterking 
formatie 
organisatie
Besparen op 
evaluatie 
Woerden-
Oudewater

€50.000

Inclusie met 
bestaande 
middelen

€30.000 €30.000 €30.000 €30.000

Vermindering 
budget 
inventarisatie 
accommodaties

€100.000

Schrappen budget 
schone lucht

€35.000

Tijdelijke 
vermindering  
jaarlijkse storting 
algemene reserve 
(2 mln)

€450.000

Tijdelijke 
vermindering 
incidentele 
stortingen 
algemene reserve

€200.000 €200.000

Totaalsaldo 
begroting

€90.000 €172.000 €341.000 -€2.853.000

Toelichting
De oorlog in Oekraïne, de ongekend hoge inflatie en de energiecrisis zorgen ervoor dat de koopkracht 
van veel Woerdenaren hard afneemt. Steeds meer Woerdenaren hebben, hoewel ze hard werken, 
moeite om rekeningen te betalen en maken zich zorgen over de toekomst. Dat geldt ook voor onze 
lokale ondernemers. Hoewel primair de landelijke overheid zorgt voor voldoende steunmaatregelen, 
heeft ook de gemeente Woerden een verantwoordelijkheid.

Die verantwoordelijkheid is vooral om in deze moeilijke tijden geen hoge lastenverzwaringen door te 
voeren en deze waar mogelijk te verlichten. De beste manier om inwoners en ondernemers in deze tijd 
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te helpen is door te zorgen dat de ozb-aanslag niet óók nog veel hoger uitpakt. Hoewel het college stelt 
de woonlasten niet te willen verzwaren voor nieuwe ambities, is dat wel wat het in deze begroting doet. 

Vergeleken met begrotingsjaar 2018 is de ozb-opbrengst t/m 2022 met circa 24% verhoogd; de nu in de 
begroting geraamde verhoging zou die stijging op bijna 39% brengen. De VVD vindt dat de gemeente 
soms lastige keuzes moet maken in plaats van jaar na jaar lasten te verzwaren. Dit amendement bevat 
daarvoor een aanzet. 

Om Woerdenaren echt te helpen, stelt de VVD voor het komende jaar ook een lastenverlichting voor, 
door de ozb-opbrengst eenmalig met 3% te verlagen. De totale ozb-vermindering komt daarmee op 9%.

Stortingen in de algemene reserve
Het schrappen van de ozb-verhoging en de incidentele lastenverlichting worden deels gefinancierd door 
de stortingen in de algemene reserve te verminderen. Sinds een aantal jaren bevat de begroting jaarlijks 
een storting van 2 miljoen in de reserve, om zo de financiële positie van de gemeente te verbeteren. In 
2024 en 2025 wordt ook een incidentele storting van resp. 3 en 4 miljoen voorzien. De VVD vindt het 
verbeteren van de financiële positie van de gemeente zeer belangrijk – zeker gezien de oplopende rente 
en de hoge schuldenlast van Woerden. De gemeente is echter weerbaarder dan veel inwoners en 
ondernemers. Daarom is het gerechtvaardigd om de stortingen in de algemene reserve tijdelijk te 
verlagen, met 450.000 euro in 2023 en in 2024/2025 met 200.000 euro. Zodra bij de eerste bijstelling 
van de begroting 2023-2026 blijkt dat er in deze jaren een positief resultaat is (bijvoorbeeld door de 
verwachte hogere inkomsten uit de septembercirculaire) worden de verminderde stortingen weer 
aangevuld tot het oorspronkelijke niveau. Zo krijgt lastenverlichting voorrang, maar blijft het verbeteren 
van de financiële positie ook een topprioriteit.

Organisatiebudget
De stijgende kosten zorgen ervoor dat inwoners en ondernemers thuis keuzes moeten maken. De 
afgelopen jaren zijn de lasten verzwaard om de gemeentebegroting sluitend te krijgen. In de strategische
heroriëntatie is de ambtelijke organisatie vanwege de bestuursopdracht buiten beschouwing gebleven. 
Inmiddels blijkt dat het college de bestuursopdracht niet volledig wil realiseren. Tegelijkertijd wordt het 
hiervoor toegekende budget (reserve Organisatieontwikkeling) wel volledig uitgegeven. De VVD vindt dat
een sterke overheid ook klein(er) kan zijn. Omdat er in deze begroting opnieuw structureel in de 
organisatie geïnvesteerd wordt, acht de VVD het realistisch om ook naar besparingen op de organisatie 
te kijken. Daarom wordt voorgesteld de taakstelling vanuit de bestuursopdracht in 2024 e.v. niet te 
schrappen – tot onderbouwd blijkt waar en waarom deze, ook met de nieuwe investeringen, niet 
gerealiseerd kan worden. Daarbij is een belangrijke verantwoordelijkheid weggelegd voor raad en 
college om ambities bij te stellen, als deze niet zonder meer ambtelijke capaciteit kunnen worden 
gerealiseerd.
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In het bestuursakkoord hebben de coalitiepartijen in 2023 een budget van 500.000 euro gereserveerd als
impuls voor de organisatie. In dit amendement houdt de VVD daaraan vast, zodat het extra budget voor 
de organisatie in 2023 eenmalig met 500.000 euro wordt verminderd. In zoverre wordt de impuls in de 
organisatie (ten opzichte van de begroting) getemporiseerd. Vanaf 2024 is er 900.000 euro extra 
beschikbaar voor de organisatie(ontwikkeling). De VVD wil niet besparen op de uitvoering, zoals 
handhaving, het ophalen van afval, dienstverlening aan ondernemers of het onderhoud van de openbare
ruimte. Uit het collegeoverzicht blijkt echter dat het aanvullende budget voor de organisatie hier niet 
wordt ingezet, maar met name voor extra beleidscapaciteit in het sociaal domein en gebiedsgericht 
werken. Daarom verminderen we het organisatiebudget van 1 miljoen vanaf 2024 met 100.000 euro.

Overige besparingen
Het is traditioneel ingewikkeld om te achterhalen hoeveel geld er is begroot voor de inspanningen uit de 
begroting. Voor de raad is vaak onduidelijk wat bespaard kan worden door een specifieke inspanning te 
schrappen. Omdat de VVD een specifieke besparing verkiest boven een generale taakstelling, wordt in 
dit amendement met name een aantal nieuwe ambities uit het bestuursakkoord en 
collegewerkprogramma geschrapt. 

De indiener acht geen apart inclusiebudget noodzakelijk, juist omdat inclusie volgens de begroting 
standaardonderdeel moet zijn van de werkwijze van de gemeente. Het budget voor het inventariserende
onderzoek voor een accommodatiebeleid wordt met een ton verminderd, nu dit voor een inventarisatie 
toereikend moet zijn. De evaluatie Woerden-Oudewater wordt, aangezien de DVO in 2025 afloopt, met 
een jaar opgeschoven. Omdat de evaluatie niet groots hoeft te worden opgezet, wordt het budget met 
de helft verminderd. Ten slotte wordt de ambitie voor een apart budget voor de aanpak van houtstook 
geschrapt.

Florian van Hout, De Woerdense VVD
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