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Onderwerp: Begroting 2023-2026 
  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel 
d.d. 

11 oktober 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 
Artikel 189 
 

b e s l u i t: 
 

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

a. (AA2-3) de verwerkte kosten ad € 325.000 voor het actieplan Vitale 
Binnenstad pas besteed mogen worden als er nadere besluitvorming is 
geweest door de gemeenteraad over het Eindrapport Vitale binnenstad 
Woerden 2030 in samenhang met bijbehorende raadsinformatiebrief met 
kenmerk Z/21/004173/ D/22/060036. 

b. (A1-2) op pagina 21, onder 1.6.2 ('Waar mogelijk vereenvoudigen we de 
eisen en procedures rondom de verstrekkingen van vergunningen. De 
administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af') de 
teksten van 1.6.2.1 en 1.6.2.2. als volgt worden gewijzigd:  
1.6.2.1 We onderzoeken of de regels en eisen aan een 
vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. We leggen hiervoor 
een voorstel aan de gemeenteraad (tijdsplanning 2023 onderzoek, uitvoering 
2024-2025).  
1.6.2.2 We onderzoeken of het proces rondom de verstrekking van een 
vergunning dan wel een haalbaarheidsverzoek efficiënter kan worden 
ingericht. Dit doen we in samenhang met het werkproces initiatieven van 
gebiedsgericht werken. Als input gebruiken we de resultaten uit het 
klanttevredenheidsonderzoek dat in 2022 is uitgevoerd (tijdsplanning 2023). 

c. (A2-6) de inspanning 2.4.3.1. als volgt wordt aangevuld: Prioriteit bij 
aansluiting Steinhagenseweg op de randweg bij Harmelen en de hele 
oostelijke ontsluiting, waaronder de Enschedeweg, te bekijken in de lobby 
voor de aanleg van een Oostelijke randweg.  

d. (A3-1) het oorspronkelijke 3.2.1.1 wordt vervangen door:  
3.2.1.1a Een inventarisatie maken van aanwezige ontmoetingsplaatsen en 
wat hierop aanvullend nodig is om de doelen binnen het SD te behalen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Vitale-Binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Tempo-maken-met-het-vereenvoudigen-van-vergunningprocedures-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Vergeet-de-Enschedeweg-niet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Bouwen-aan-de-Huizen-van-Woerden.pdf


Hierop integraal accommodatiebeleid ontwikkelen  
3.2.1.1b Het fysiek inrichten en het onder inwoners kenbaar maken van het 
bestaan van de betreffende nieuwe locaties. 

e. (A4-4) Inspanning 4.11.2.6. (Handelingsperspectief te bieden aan alle 
inwoners van Woerden, door concreet aan te geven per wijk/gebied wat 
beperkingen en mogelijkheden zijn ten aanzien van de toekomstige 
warmtevoorziening) wordt gerealiseerd in 2023;  

f. (A4-4) Inspanning 4.11.2.7. (Inwoners te activeren tot gezamenlijke 
initiatieven voor toekomstige warmtevoorzieningen) doorlopend wordt 
gerealiseerd. 

g. (A6-1) dat de volgende wijziging wordt verwerkt:  
Resultaat  
6.1.2. In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare 
koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.  
Inspanningen  
6.1.2.1. Bij de herijking van de Woonvisie worden de percentages sociale 
huur, middenhuur, goedkope en betaalbare koop herijkt naar 25% sociale 
huur en in totaal 60% betaalbare koop. In totaal zijn er 60% betaalbare koop- 
en huurwoningen. Het percentage van 25% sociale huur geldt niet voor 
individuele projecten, maar voor de totale woningvoorraad op 
gemeenteniveau. 

h. (A6-2) Een programmaonderdeel 6.3.4 toe wordt gevoegd, met de volgende 
tekst:  
Resultaat  
6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden  
Inspanningen  
6.3.4.1 Het college gaat met Rijkswaterstaat en de provincie in gesprek of zij 
de mogelijkheden voor een geluidswal bij de woonwijken van Harmelen en 
Woerden willen onderzoeken.  
6.3.4.2 Onderzoeken of dit gecombineerd kan worden met het onderzoek 
naar de mogelijkheden voor het zonnelint A12 (4.12.2)  

i. (A6-3) De volgende wijziging wordt verwerkt: Het programmaonderdeel 6.2.3 
als volgt opnieuw in te delen:  
Resultaat  
6.2.3 6.3.5 In 2023 wordt een verkenningsstudie naar de Harmelerwaard ter 
besluitvorming voorgelegd aan college en raad  
Inspanningen  
6.2.3.1  6.3.5.1 In samenwerking met de provincie een verkenningsstudie 
uitvoeren naar de Harmelerwaard.  

j. (A6-4) een bedrag van €70.000 uit de Reserve infrastructurele werken   
(saldo 2023: €2.812020) wordt aangewend ter dekking van de kosten 
maatwerkoplossingen kruispunten als bedoeld in beslispunt 4 van het 
raadsbesluit 'Geluidsmaatregelen Hollandbaan'. 

k. (AP1-4) 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 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Wijs-de-weg-in-de-warmtetransitie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Wijs-de-weg-in-de-warmtetransitie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-25-sociale-huur-voor-totaal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Geluidshinder-A12-terugdringen-met-een-zonnelint.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Toekomst-Harmelerwaard-indelen-bij-gebiedsonderzoek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Dekking-kosten-maatwerkoplossingen-Hollandbaan-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Amendement-Uitstel-3-ozb-verhoging.pdf


begroting.  
ii. In 2023 de voorgenomen storting in de algemene reserve te 

verminderen met €429.000 ter dekking van dit voorstel in de 
exploitatiebegroting.  

2. De investeringsbudgetten uit de jaarschijf 2023 van de investeringsplanning vast te 
stellen; 

3. De financiële effecten van het Collegewerkprogramma 2023-2026, in aanvulling op 
de Begroting 2023 vast te stellen en te verwerken als begrotingswijziging. 

4. In 2023 een bedrag van € 1.000.000 op te nemen als 'Noodfonds Energiearmoede' 
en dit gedeeltelijk te dekken door de post 'Stelpost indexatie salarissen' te verlagen 
met € 948.000 en gedeeltelijk te dekken door het begrotingssaldo met € 52.000 te 
verlagen. 

5. Van het positieve begrotingsaldo in 2024 een bedrag van € 3.000.000 te storten in 
de Algemene Reserve en vanuit het begrotingssaldo in 2025 een bedrag van 
€ 4.000.000 te storten in de Algemene Reserve. 

6. De meerjarenraming 2024-2026 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren 
beleid in de jaren 2024, 2025 en 2026. 

7. Kennis te nemen van het Collegewerkprogramma 2023-2026. 
 
 
 
 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
 openbare vergadering, gehouden 

op 
17 november 2022, 

  
De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 
De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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