
Motie – Gemeentelijk onroerend goed technisch afgeschreven met een restschuld, wat nu?

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 17 november 2022, gehoord de 
beraadslagingen bij het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2023’,

constaterende dat:
1. gemeente Woerden een zware schuldenlast kent;
2. het zwembad Batenstein technisch is afgeschreven;
3. er op zwembad Batenstein nog een restschuld rust van € 1.370.000,- , welk bedrag over een 

periode van 9 jaar wordt afgeschreven;
4. zwembad H2O in Harmelen technisch nog goed is en dit zwembad nog jaren meekan;
5. er op zwembad H2O geen restschuld rust,

overwegende dat:
1. grip krijgen op de schuldenpositie van gemeente Woerden vereist dat helder is wat de waarde, 

de schuldenlast en de levensduur van gemeentelijk onroerend goed zijn;
2. de gemeenteraad voor verrassingen komt te staan wanneer objecten technisch zijn 

afgeschreven, maar boekhoudkundig nog niet;
3. wanneer de gemeentelijke schulden hoog zijn en er toch dure aankopen gedaan gaan worden, 

de gemeenteraad erbij gebaat is goed te weten waar deze bestaande schulden voor staan,

verzoekt het college:
1. de gemeenteraad iedere twee jaar te voorzien van informatie over de gemeentelijke 

eigendommen, hun technische staat, hun boekhoudkundige waarde en de afschrijvingstermijn,
2. de raad hierover middels een raadsinformatiebrief te informeren en dit voor de eerste maal te 

doen in het derde kwartaal van 2023,

en gaat over tot de orde van de dag.

Reem Bakker, Woerden&Democratie
Florian van Hout, De Woerdense VVD

Toelichting:
Om belangrijke financiële besluiten te kunnen nemen in een periode waarin gemeente Woerden hoge 
schulden kent, is het van belang om te weten waar die schulden voor staan. Wanneer er gemeentelijke 
objecten zijn die technisch zijn afgeschreven maar waarop nog een restschuld rust, vormt dat een 
onvoorzien risico. Deze motie roept op tot meer helderheid over de technische waarde en economische 
waarde van gemeentelijke objecten. 
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