
                 

 

    

Motie – Woerden stimuleert deelname aan cultuur- en sportactiviteiten 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 februari 2023,  

constaterende dat: 

1. cultuur- en sportverengingen (hierna: maatschappelijke organisaties) belangrijk zijn voor de 

Woerdense samenleving;  

2. maatschappelijke organisaties veel financiële uitdagingen ervaren als het gaat om stijging van 

vaste lasten zoals stroom, gas etc.;  

3. er overeenkomsten met maatschappelijke organisaties zijn overeengekomen voor het gebruik 

van gemeentelijke accommodaties waarin is opgenomen dat er jaarlijks geïndexeerd wordt 

conform het consumenprijsindexcijfer (CPI*); 

4. de jaarlijkse indexatie voor 2023 aanvankelijk 14,5% was, maar het college heeft besloten om dit 

te reduceren (korting van 8,3%) tot de in de begroting vastgestelde index van 6,2%; 

5. de jaarlijkse indexatie voor 2024, conform CPI, niet bekend is en  daardoor geen garantie is dat 

maatschappelijke organisaties in 2024 geen exorbitante inflatiecorrectie ontvangen. 

6. maatschappelijke organisaties genoodzaakt zijn om onder andere meer contributiegelden te 

innen vanwege stijgende kosten; 

7. maatschappelijke organisaties zien dat er leden zijn die de huidige contributiegelden met moeite 

kunnen betalen en er met beperkte inzet van vrijwilligers wordt geprobeerd om de begroting 

sluitend te krijgen, 

overwegende dat:  

1. een stijging van de huur een grote impact kan hebben voor de leden/bezoekers en het 

voortbestaan van de maatschappelijke organisaties; 

2. een exorbitante inflatiecorrectie van de huur leidt tot een verhoging van de contributie en 

hiermee de toegankelijkheid van de activiteiten die door de maatschappelijke organisaties 

worden gefaciliteerd in het geding komt; 

3. maatschappelijke organisaties met klem verzoeken om rekening te houden met het indexeren 

van de huurgelden, 

verzoekt het college: 

1. per 1 januari 2024 te indexeren met de CPI-index conform de overeenkomsten met daarbij een 

maximum van de gemeentelijke index voor 2024. 

2. de eenmalige korting per 1 januari 2023 van 8,3% op de CPI-index om te zetten in een 

structurele korting van 8,3% op de CPI-index vanaf 1 januari 2024. 

3. om uit te werken welke (financiële) gevolgen een structurele indexatie, conform de vastgestelde 

index in de begroting, heeft voor de begroting en de vigerende overeenkomsten; 

4. de raad in november 2023 middels een raadsinformatiebrief te informeren over de 

inflatiecorrectie voor 2024 voor de maatschappelijke organisaties in Woerden.  
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en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Malik Arbaj, Woerden&Democratie 

Marco Hollemans, CDA 

Daphne van der Wind, ChristenUnie-SGP 

Femke Merel van Kooten, Splinter 

Stan Droogh, LijstvanderDoes 

 

 

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, 

gehouden op 23 februari 2023 

 

De griffier, 

 

 

 

drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 

 

 

 

V.J.H. Molkenboer 


