
 

Motie – Ook oog voor de toekomst? 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 oktober 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´,

constaterende dat:
1. volgens de Financiële verordening een gezonde financiële huishouding o.a. een maximale 

schuldquote van 130% heeft;
2. bij de Strategische Heroriëntatie de raad heeft besloten tijdelijk een schuldquote van maximaal 

150% te accepteren;  
3. in het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 de schulden oplopen met €50 miljoen naar €266 

miljoen in 2026, wat leidt tot een schuldquote 188%; 
4. het college heeft aangegeven dat een plan om de sterkere stijging van de schuldquote aan te 

pakken topprioriteit heeft,

overwegende dat: 
1. deze toename van schulden het gevolg is van huidige keuzes om de komende jaren te 

investeren; 
2. deze keuzes leiden tot hogere kapitaallasten in de toekomst, met als gevolg dat mogelijkheden 

om toekomstige ambities te realiseren worden beperkt;    
3. de rente de komende periode met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal gaan 

stijgen, waarmee de zorg over de toekomst groeit; 
4. deze hogere rentelasten (hogere kapitaallasten) niet in de begroting zijn opgenomen,

verzoekt het college:
1. in Q1 2023 te komen met het plan om de sterkere stijging van de schuldquote aan te pakken op 

een wijze dat het voldoet aan de afspraken bij de Strategische Heroriëntatie;
2. in dit plan ook drie scenario’s op te nemen die leiden tot een sluitende exploitatie bij stijgende 

rentes (3%, 4% en 5%);
3. tot de goedkeuring van het plan geen verplichtingen aan te gaan voor nieuwe investeringen 

zoals opgenomen in de Kadernota 2023,  

en gaat over tot de orde van de dag.
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Het raadsvoorstel voor de programmabegroting en het collegewerkprogramma, heeft aanzienlijke 
ambities en maakt geen keuzes. Integendeel, de noodzakelijke ombuiging die was ingezet met de 
Strategische Heroriëntatie wordt gestopt. De huidige koers leidt tot een beduidend slechter financieel 
beeld. Het college onderkent dit want het geeft in de algemene beschouwingen aan dat de schuldquote 
nog sterker stijgt dan afgelopen jaren al bekend was. Het college ziet het aanpakken daarvan als 
topprioriteit en zal komend jaar met een voorstel komen hoe hiermee om te gaan. Deze motie roept op 
om dit concreet te maken. Gelet op de verwachte stijging van de rentes, is er grote urgentie om een 
besluit te nemen om de sterkere groei van leningen aan te pakken. Dit vraagt dat, totdat die 
duidelijkheid er is, het college geen nieuwe verplichtingen die leiden tot het aantrekken van extra 
financiering aangaat, voordat de raad een besluit heeft genomen. Dit geldt dus niet voor investeringen 
waar reeds een krediet voor is verstrekt. Zo zorgen we met elkaar dat we ook oog hebben voor de 
toekomst.  
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