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Inleiding  

1 Aanleiding  

 

Bij het juni-overleg 2017 hebben wij u geïnformeerd dat wij op een aantal dilemma’s waren gestuit 

die een andere aanpak vereisen. Voor het realiseren van de ambities in gemeente Woerden, zijn niet 

voldoende financiële middelen beschikbaar. Een taskforce is ingesteld om ten behoeve van de 

nieuwe raadsperiode de dilemma’s uit te werken in scenario’s. De aanpak van de taskforce treft u 

aan in hoofdstuk 3. De nieuwe raad kan  op basis van de resultaten uit de taskforce strategische 

keuzes maken. De vorige raad heeft voor enkele beleidsonderwerpen incidentele middelen 

beschikbaar gesteld om geen permanente of langdurige commitment aan te gaan. 

 

De financiële knelpunten bij de gemeente Woerden zijn tweeërlei:  

1. Voor het realiseren van een aantal ambities voor de gemeente Woerden is in de begroting 2018-

2021 niet voldoende structurele dekking beschikbaar. In de afgelopen jaren zijn deze ambities 

gedekt door het onttrekken van middelen uit de algemene reserves. Hierdoor is de algemene 

reserve de afgelopen jaren afgenomen. Voordbeelden hiervan zijn het gebiedsgericht werken, 

verkeersmaatregelen, streetcorner-werk, organisatieontwikkeling en duurzaamheid.  

2. Met name met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimte (IBOR) werd in 2016 

geconstateerd dat een substantieel volume aan investeringen en exploitatielasten niet in de 

begroting kon worden gedekt. In het verleden was het niet ongebruikelijk om dergelijke 

investeringen incidenteel te dekken, maar door de gewijzigde boekhoudregels (BBV) was dit niet 

meer toegestaan. 1 Overigens waren de bedragen dermate hoog dat incidentele dekking ook niet 

meer voldoende was.  

 

U zult vaak in dit document en bijlagen de termen investeringen en kapitaallasten tegenkomen. 

Belangrijk om te weten is dat is dat investeringen van belang zijn voor de schuldpositie, terwijl in de 

begroting alleen de kapitaallasten bestaande uit rente en afschrijvingskosten worden opgenomen. 

De scenario’s die wij presenteren worden vergeleken op basis van kapitaallasten, niet op basis van de 

investeringen. 

 

U kunt het vergelijken met een het kopen van een huis. U sluit bijvoorbeeld een hypotheek af van  

€ 250.000. Dan drukken de jaarlijkse rente en aflossing (5%) van € 12.500 op uw inkomen en niet het 

hypoheekbedrag zelf. De vraag is zodoende of u instaat bent  jaarlijks de € 12.500 te betalen.   

                                                           
1
 Zie https://vng.nl/wettelijke-regels-begroting-bbv 
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2 Leeswijzer  

 
Om u in staat te stellen om afgewogen strategische keuzes te maken, is het van belang dat u beschikt 

over de benodigde informatie om als nieuwe raad de keuzes te maken die nodig zijn om de 

gemeente ook in de toekomst financieel gezond te houden.  

 

Het document dat voor u ligt is verdeeld in 4 blokken.   

 

Het eerste blok (Inleiding) gaat in op de aanleiding (H1) van de taskforce, gevolgd door de 

gehanteerde aanpak van de taskforce (H3). Het laatste hoofdstuk (H4) van dit blok behandelt de door 

adviesbureau Berenschot uitgevoerde analyse naar financiële positie van Woerden. In het tweede 

blok treft u de scenario’s aan met de ambities en besparingsmogelijkheden aan van vijf uitgelichte 

onderwerpen.   

 

Het tweede blok (Scenario’s) vormt de kern van de taskforce. Na uitleg over de scenario’s (H5) treft u 

achtereenvolgens de scenario’s aan in het Sociaal Domein (H6), IBOR (H7), Duurzaamheid (H8), 

Onderwijshuisvesting (H9) en Organisatie (H10). Het blok wordt afgesloten met de doorlichting van 

de begroting (H11) waar binnen de begroting nog besparingen mogelijk zijn en op welke punten de 

inkomsten voor de gemeente kunnen worden verhoogd.  

 

In het derde blok (Brillen) ontvangt u informatie die u helpt om de scenario’s uit het tweede blok te 

duiden. De eerste bril betreft de benchmark (H12) van de gemeentelijke organisatie zoals deze door 

adviesbureau Berenschot (bijlage 2) is opgesteld. De tweede bril is een trendanalyse (H13) waarin vijf 

belangrijke trends voor Woerden aan de orde komen. De derde bril heeft betrekking op bestuurlijke 

ambities aan de hand van de verkiezingsprogramma’s (H14).  

 

Het vierde blok (Voorbeeldperspectieven) start met een menukaart (H15) hoe besparingen, uitgaven 

en inkomsten zich tot elkaar verhouden. Vervolgens worden drie voorbeelden van perspectieven 

uitgewerkt. Deze zijn uitsluitend bedoeld om de mogelijke samenhang tussen de verschillende 

onderdelen van de taskforce te laten zien. Voor alle perspectieven geldt dat de meerjarenbegroting 

in uiteindelijk evenwicht moet zijn.  
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3 Aanpak  

 

De Taskforce is voor Woerden nieuw. In een kort tijdsbestek heeft de organisatie getracht om u  te 

voorzien van feitelijke relevante informatie die u inzicht geeft in de financiële situatie van Woerden 

en die u kunt gebruiken bij de coalitieonderhandelingen. 

 

In juni 2017 kwam naar voren dat er bij vijf onderwerpen grote financiële dilemma’s lagen. Vijf teams 

zijn parallel aan de slag gegaan om deze dilemma’s inzichtelijk te krijgen door een basis-, min- en plus 

scenario te schetsen met ambities en besparingsmogelijkheden. Om te voorkomen dat posten buiten 

beeld bleven, is ook de begroting in zijn geheel doorgelicht zodat al het besparingspotentieel in beeld 

is gebracht. Tegelijkertijd bekeken we ook het potentieel van de gemeentelijke belastingen, leges en 

heffingen.  

 

Aan adviesbureau Berenschot is gevraagd een benchmark van de organisatie uit te voeren om een 

scherp zelfbeeld te krijgen. Daarnaast heef Berenschot heeft ook de financiële positie in kaart 

gebracht. Een team binnen de gemeente heeft daarnaast hard gewerkt aan een trendanalyse om de 

trends en uitdagingen voor Woerden in beeld te brengen.  

 

Een externe projectleider is tot slot ingehuurd om alle teams te verbinden en te borgen dat de 

resultaten tijdig werden opgeleverd. Daarnaast heeft hij  voor een onafhankelijke kritische blik op de 

resultaten gezorgd en heeft hij erop toegezien dat  er serieus werk werd gemaakt van het boven tafel 

krijgen van de besparingsmogelijkheden. De projectleider heeft op basis van alle informatie ook drie 

voorbeeldperspectieven opgesteld en te laten zien hoe scenario’s en brillen op elkaar kunnen 

inwerken.  

4 Financiële positie Woerden   

 
Adviesbureau Berenschot is gevraagd de financiële positie van Woerden te analyseren. . Deze 

financiële analyse van Berenschot  onderstreept het belang van  een sluitende meerjarenbegroting 

en  de noodzaak van financiële discipline. Berenschot concludeert dat de financiële positie van 

Woerden zwak is, de schuldquote hoog is (zie bijlage 1) en de flexibiliteit binnen de financiële positie 

beperkt. Hoewel er geen acuut probleem dreigt en Woerden voldoende weerstandsvermogen heeft, 

adviseert Berenschot maatregelen te treffen om de financiële positie te versterken en de schuld te 

verlagen. Een extra risico ontstaat wanneer de rentestand en daarmee mogelijk ook de rentelasten 

gaan stijgen.  

Oorzaak van deze zwakke positie is het in het verleden gevoerde beleid waarbij de algemene reserve 

is aangesproken en leningen zijn aangegaan om investeringen te financieren, zoals het nieuwe 

stadhuis, het BRAVO traject, verhardingen, riolering, bruggen, scholen, sportvelden en de Boerendijk. 
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Berenschot beveelt een aantal mogelijke maatregelen aan om het balanstotaal te verkleinen en 

begrotingsoverschotten te creëren: 

 

a. Verkoop van onroerend goed tot en met  snippergroen;  

b. Grondexploitaties zo mogelijk te versnellen;  

c. Verhogen van de OZB; 

d. Leges kostendekkend te maken;  

e. Ambities en investeringen te verlagen, dan wel het  herzien van het investeringsschema of de 

planning;  

f. Afschrijvingstermijnen te verlengen;  

g.  “Dure” leningen over te sluiten;  

h. Voorzieningenniveau en subsidies te verlagen;  

i. Begrotingsoverschotten te creëren door bezuinigingen (taken en voorzieningen schrappen, 

kwaliteitsniveau verlagen);  

j. Voorzieningen te verzelfstandigen (b.v. sportbedrijf);  

k. Herindeling. 

 

In de bijlage treft u verder aan welke specifieke maatregelen u hiervoor zou kunnen nemen.  

 

U zou ten aanzien van de financiële positie de volgende maatregelen kunnen overwegen: 

 

 Met behulp van de resultaten uit deze taskforce keuzes te maken om te komen tot een reëel 

sluitende meerjarenbegroting; 

 In overleg met de Auditcommissie te treden om tot een afwegingskader te komen met 

betrekking tot de schuldquote; 

 In overleg met de BNG treden om te onderzoeken hoe de leningenportefeuille kan worden 

geoptimaliseerd om het renterisico zo goed mogelijk te beheersen; 

 Kritisch naar de investeringsplanning te kijken, zowel wat betreft de noodzakelijkheid van de 

investeringen als de planning van de investeringsuitgaven; 

 De lijst van te verkopen onroerende goederen te actualiseren; 

 De nota Financiële Sturing onverkort toe te passen; 

 

Het rapport van Berenschot wordt door ons herkend en sluit wat betreft de schuldpositie en het 

weerstandsvermogen aan bij de aandachtspunten van de provincie (bijlage 2). Deze 

aandachtspunten slaan overigens ook op een ‘reëel, materieel sluitende meerjarenbegroting’. Bij de 

begrotingen 2017 en 2018 is in de ambtelijke advisering ook een duiding gegeven dat de financiële 

structurele positie afnam. Dit had te maken met onder andere IBOR, het sociaal domein, de 

onderwijshuisvesting en het feit dat de rente van de algemene reserve als dekkingsmiddel is ingezet. 
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Scenario’s 

5 Basis, Min en Plus scenario’s  

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd. Woerden staat er wat betreft het 

voorzieningenniveau goed voor. De inwoners hebben daar de vruchten van geplukt, maar 

tegelijkertijd is de financiële positie van Woerden verslechterd. Dit betekent dat in de komende jaren 

scherpe keuzes moeten worden gemaakt om te komen tot een reëel sluitende meerjarenbegroting.  

In juni 2017 werd al duidelijk dat het doorzetten van het huidige ambitieniveau op de lange termijn 

geen haalbare kaart is en dat het onderhoud aan de kapitaalgoederen onvoldoende in de begroting 

was geborgd. Voor vijf onderwerpen zijn daarom scenario’s gemaakt om de keuzemogelijkheden per 

onderwerp in kaart brengen. Deze onderwerpen zijn gekozen omdat ze de belangrijkste 

onderwerpen zijn waar financiële beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. Dit zijn: 

1. Sociaal Domein  

2. IBOR  

3. Duurzaamheid 

4. Onderwijshuisvesting  

5. Organisatieontwikkeling 

 

Voor alle vijf onderwerpen zijn scenario’s opgesteld. Uitgangspunt is dat de onderwerpe 

 

a. Basis scenario 

Uitgangspunt bij het basisscenario is het huidige structurele bedrag in de begroting 2018, dus 

exclusief de incidentele dekking in de begroting 2018.  

b. Min scenario  

Dit is het scenario waar structurele bedrag in de begroting met 20% is teruggeschroefd. Niet in alle 

gevallen is een dergelijke besparing mogelijk omdat niet meer aan wettelijke verplichtingen kan 

worden voldaan. In dat geval is het bedrag gerelateerd aan het wettelijk minimum leidend.  

c. Plus scenario  

In dit scenario staan per onderwerp de ambities centraal en zijn de financiële middelen volgend.  

 

Voor uw beeld is het goed te weten over welke bedragen het gaat bij de onderwerpen en hoe die 

zich tot elkaar verhouden.  
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U ziet in de taartdiagram hoe de onderwerpen ten opzichte van elkaar verhouden. Het Sociaal 

Domein heeft het grootste aandeel gevolgd door Organisatie, IBOR en Onderwijshuisvesting. 

Duurzaamheid neemt een bescheiden aandeel in de totale begroting. Een aandachtspunt is dat er  

organisatiekosten zitten in de taskforces Sociaal Domein, IBOR, Duurzaamheid en 

Onderwijshuisvesting die óók worden meegenomen in de taskforce Organisatie. Er is  dus deels 

sprake  van een dubbeltelling. 

6 Sociaal Domein  

 

Het Sociaal Domein (zie bijlage 3) is de afgelopen jaar in omvang sterk gegroeid. De decentralisatie 

van taken naar gemeentes lag hieraan ten grondslag. Met een begroting van ongeveer € 48 miljoen 

(programma 3) legt het Sociaal Domein het grootste beslag op de totale gemeentelijke begroting. 

Vorig jaar heeft de Raad een amendement aangenomen dat voorziet in een meerjarig sluitende 

begroting in het Sociaal Domein.   

 

De gemeente heeft onderzocht hoe zij de werkzaamheden in het Sociale Domein efficiënter en 

effectiever kan inrichten zonder dat deze besparing gevolgen heeft voor de doelgroep. Dit kan in het 

basis en plus scenario. In het min scenario heeft dit verstrekkende gevolgen voor inwoners en 

organisaties.     

 

Binnen het Sociale Domein treft u de volgende knoppen aan waar u aan kunt draaien. Het 

beschikbare bedrag is daarvan het resultaat. U kunt het beschikbare bedrag laten toenemen of juist 

laten dalen. Onder de betreffende hoofdknop vallen verschillende knoppen namelijk:  

 

1. Voorliggende voorzieningen: 

Voorzieningen die vrij toegankelijk zijn voor alle inwoners voorzieningen. 

  

Onderwerpen  

Sociaal Domein IBOR Duurzaamheid Onderwijshuisvesting Organisatie
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2. Toegang: 

Voorzieningen waarbij de begeleiding en de besluitvorming  door WoerdenWijzer wordt 

geboden   

3. Maatwerkvoorzieningen:  

Voorzieningen op het gebied van welzijn, ondersteuning, zorg, werk en inkomen waarvoor 

een beschikking of een doorverwijzing van een arts of andere erkende verwijzer nodig is.  

4. Organisatiekosten: 

Totale uitvoeringskosten van WoerdenWijzer en FermWerk. 

5. Regionale inkoop: 

Alle activiteiten die met de inkoop van WMO en jeugddiensten en producten samenhangen. 

6. Financieel:  

Realisatie stelpost en reservering risico’s 

 
De zes hoofdknoppen staan uitgebreid beschreven in bijlage 3. Het is riskant om alle knoppen 

tegelijkertijd in dezelfde richting te draaien omdat sommige knoppen samenhangen. Een besparing 

op de voorliggende voorzieningen betekent namelijk dat er mogelijk meer mensen een beroep zullen 

doen op een maatwerkvoorziening waardoor de besparing op voorliggende voorzieningen weer 

deels teniet wordt gedaan (‘waterbedeffect’).  

6.1 Basis scenario 

In dit scenario kiest u ervoor om volop in te zetten op meer efficiency en effectiviteit, waaronder het 

opnieuw en scherper aanbesteden van subsidietrajecten. In het basisscenario kiest u ervoor het 

aanbod aan voorzieningen uit te breiden, opdat meer inwoners actief meedoen in de samenleving en 

gebruik maken van algemene voorzieningen in plaats van professionele zorg. WoerdenWijzer krijgt 

daarom de opdracht mensen intensiever te begeleiden naar een situatie waarin ze zelfstandig 

functioneren.  Het voordeel hiervan is dat minder inwoners gebruik maken van een 

maatwerkvoorziening of -regeling. Deze herverdeling van maatwerk naar voorliggende voorzieningen 

verloopt budgetneutraal waarbij alleen frictiekosten zijn opgenomen ad € 550.000.  

Sociaal Domein  2019 2020 2021 2022 2023 

Voorliggende voorzieningen -€ 226.000  -€ 263.500  -€ 263.500  -€ 263.500  -€ 263.500  

Toegang -€ 668.625  -€ 1.168.625  -€ 1.168.625  -€ 1.168.625  -€ 1.168.625  

Maatwerk voorzieningen -€ 325.000  -€ 325.000  -€ 325.000  -€ 325.000  -€ 325.000  

Organisatiekosten € 140.000  -€ 235.000  -€ 235.000  -€ 235.000  -€ 235.000  

Regionale inkoop en WMO  -€ 15.000  -€ 15.000  -€ 15.000  -€ 15.000  -€ 15.000  

 Financiën  € 1.079.625 € 2.007.125 € 2.007.125 € 2.007.125 € 2.007.125 

      

 Totaal  - - - - - 

Tabel 1 
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In tabel 1 ziet u wat besparingen en meeruitgaven zijn ten opzichte van het basisjaar 2018. Over de 

hele linie treft u een besparing aan behalve voor organisatiekosten in 2019, dit betreft vooral 

eenmalig investeren in de organisatie om in te kunnen spelen op de nieuwe situatie.  

6.2 Min scenario  

In het min-scenario kiest u een principieel andere benadering van het Sociaal Domein met een 

andere inrichting. De gemeente zal het Sociaal Domein zoveel mogelijk ontdoen van de huidige niet-

wettelijke voorzieningen zoals het declaratiefonds, de onderwijszorgarrangementen, de 

tegemoetkoming zorgkosten voor chronisch zieken en bijdrages verminderen aan de voedselbank, de 

rechtswinkel etc. Verder kunt u ervoor kiezen de inkomensgrens voor bijzondere bijstand te verlagen 

en tarieven voor persoonsgebonden budget neerwaarts bij te stellen. De besparing van het 

afschaffen van voorzieningen en het verminderen van bijdrages is € 2,8 miljoen vanaf 2021. U roept 

de beoogde verschuiving van maatwerk- naar voorliggende voorzieningen een halt toe waardoor de 

intensivering van de begeleiding van inwoners wordt stopgezet.  

 

De wettelijke maatwerkvoorzieningen blijven intact en daar kunnen inwoners een beroep op doen 

indien zij daarvoor in aanmerking komen. U kunt ervoor kiezen deze maatwerkvoorzieningen waar 

mogelijk te versoberen. U kiest ervoor om het declaratiefonds en onderwijszorgarrangementen af te 

schaffen. De verwachting is dat bij het schrappen van de voorliggende voorzieningen meer inwoners 

voortaan op eigen kracht verder moeten of gebruik moeten maken van maatwerkvoorzieningen, die 

momenteel gebruikmaken van de diensten van bijvoorbeeld Kwadraad, WelzijnWoerden, 

Handjehelpen, de dorpsplatformen, inloophuizen (Leger des Heils), de Rechtswinkel, stichting 

ontmoeting, slachtofferhulp, het thuishuis, de voedselbank, en vele anderen. In het verlengde van de 

versobering zullen de uitvoeringskosten bij de gemeente dalen met ruim € 2 miljoen omdat er ook 

minder faciliteiten in de lucht worden gehouden.  

 

Sociaal Domein - 2019 2020 2021 2022 2023 

            

Voorliggende voorzieningen -€ 797.803  -€ 915.013  -€ 2.851.013  -€ 2.851.013  -€ 2.851.013  

Toegang -€ 80.000  -€ 80.000  -€ 80.000  -€ 80.000  -€ 80.000  

Maatwerk voorzieningen -€ 1.347.564  -€ 1.452.564  -€ 1.452.564  -€ 1.452.564  -€ 1.452.564  

Organisatiekosten -€ 1.260.000  -€ 2.072.000  -€ 2.040.000  -€ 2.040.000  -€ 2.040.000  

Regionale inkoop en WMO  -€ 100.000  -€ 100.000  -€ 100.000  -€ 100.000  -€ 100.000  

            

 Totaal  -€ 3.585.367  -€ 4.619.577  -€ 6.523.577  -€ 6.523.577  -€ 6.523.577  

Tabel 2 

Tabel 2 geeft de mutaties ten opzichte van het basisjaar 2018. 
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6.3 Plus scenario  

De centrale gedachte in het plusscenario is dat voorzieningen beter aansluiten op de leefwereld van 

de inwoners. Inwoners krijgen zodoende hulp en ondersteuning op school of in hun eigen buurt. U 

kiest ervoor om multifunctionele centra in te richten in de wijk of in de dorpskern. FermWerk, 

WoerdenWijzer, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders bieden daar op maat hun ondersteuning, 

dagbesteding en begeleiding.  

 

Deze wijkgerichte aanpak vraagt om een initiële investering maar leidt er naar verwachting toe dat 

minder mensen gebruik maken van dure maatwerkvoorzieningen. Hierdoor pakt de wijkgerichte 

aanpak budgetneutraal uit. Met dit scenario is het bovendien mogelijk om te anticiperen op de trend 

van decentralisatie van ‘beschermd wonen’ waarbij mensen met psychische en sociale problematiek 

zoveel mogelijk thuis in de wijk of dorp blijven wonen. U investeert vroegtijdig in passende 

woonvoorzieningen. Ook stelt de gemeente een startbudget voor een HAP/SEH/apotheek 

beschikbaar.  

Sociaal Domein + 2019 2020 2021 2022 2023 

            

Voorliggende voorzieningen € 629.000  € 629.000  € 629.000  € 629.000  € 629.000  

Toegang € 331.375  -€ 918.625  -€ 918.625  -€ 918.625  -€ 918.625  

Maatwerk voorzieningen € 2.630.000  € 2.630.000  € 1.630.000  € 1.630.000  € 1.630.000  

Organisatiekosten € 375.000  € 0  € 0  € 0  € 0  

Regionale inkoop en WMO  -€ 15.000  -€ 15.000  -€ 15.000  -€ 15.000  -€ 15.000  

 Financiën  € 1.079.625  € 2.007.125  € 2.007.125  € 2.007.125  € 2.007.125 

      

 Totaal   € 5.030.000   € 4.332.500   € 3.332.500   € 3.332.500   € 3.332.500  

Tabel 3 

7 IBOR 

In de gemeente Woerden ligt in de openbare ruimte voor meer dan € 1 miljard aan objecten in de 

openbare ruimte in de vorm van bomen, bruggen wegen, duikers etc. Deze objecten worden 

onderhouden op een niveau B (basis). IBOR, Integraal Beheer Openbare Ruimte, kent jaarlijkse 

uitgaven aan exploitatie en investeringen van € 13 miljoen, wat overeenkomt met een bedrag van 

€8,5 miljoen in de begroting  te besteden aan bijvoorbeeld wegenonderhoud, groenvoorziening, etc. 

Het verschil tussen de eerder genoemde € 13 miljoen en € 8,5 miljoen wordt verklaard door de 

vertaling van investeringen naar jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving2.  Vergelijk de hoogte van 

een hypotheek met de jaarlijkse hypotheeklasten die veel lager liggen.  

In het verleden zijn de kosten voor exploitatie en vervanging  niet structureel en niet tegen het juiste 

bedrag opgenomen in de begroting. In de aanleiding (hoofdstuk 1) heeft u hierover meer kunnen 

                                                           
2
 Dit zijn de kapitaallasten bestaande uit rente en afschrijving 
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lezen. Hierdoor is de begroting structureel niet in lijn met het gewenste onderhoudsniveau van het 

huidige areaal met als gevolg dat er steeds extra incidentele middelen werden gevraagd voor de 

noodzakelijke vervangingsinvesteringen.  

 

Bij IBOR (zie bijlage 4) is het daarom niet realistisch om een min scenario of zelfs het basisscenario 

aan u voor te stellen. Voor de gemeente Woerden dient het onderhoudsniveau minimaal op niveau C 

te liggen. Dat lukt niet met het huidige bedrag in de begroting. Het uitblijven van een verhoging van 

de begroting betekent een verkleining van het areaal, zodat bijvoorbeeld de hoeveelheid wegen 

moet worden teruggebracht. U treft daarom twee plus scenario’s aan.  

 

De knoppen waaraan u kunt draaien zijn onderverdeeld in een aantal kleuren, namelijk: 

Grijs:  kwaliteitsniveau wegen, omvang en het bestendig ophogen  

Groen: aantal bomen, samenstelling beplanting en verhouding lang/kort gras  

Blauw:  kunstwerken, oevers en baggeren  

Geel: armaturen en masten  

7.1 Minimaal plus scenario  

In dit scenario is het investeringsniveau in lijn gebracht met het te onderhouden areaal waarbij is 

uitgegaan van het wettelijk minimum aan onderhoud. In dit scenario worden onder andere 

speelplaatsen en het lichtmastareaal geleidelijk afgestoten, het aantal bomen terug gebracht naar 

5000 en het aantal bruggen met 50% verminderd. Naar verwachting is daarvoor ongeveer € 15 

miljoen structureel aan investeringen en exploitatie nodig. Dit is een verhoging van € 2 miljoen ten 

opzichte van het de huidige uitgaven aan exploitatie en investeringen. 

 

IBOR  2019 2020 2021 2022 2023 

      

Beheren op kwaliteit B en C -942369 -616869 -296949 17391 326151 

Reduceren Areaal 0 0 0 0 0 

Bodemdaling bestendig ophogen  0 0 0 0 0 

Aantal bomen -140000 -157297 -174371 -191223 -207853 

Samenstelling Beplanting -900000 -900000 -900000 -900000 -900000 

Verhouding Lang gras/ Kort gras -300000 -300000 -300000 -300000 -300000 

Kunstwerken -40000 -55400 -70602 -85606 -100412 

Oevers -255000 -223500 -192405 -161715 -131430 

Baggeren 60000 60000 60000 60000 60000 

Armaturen en masten 0 0 0 0 0 

Spelen -136000 -146500 -156865 -167095 -177190 

      

Totaal  -2653369 -2339566 -2031192 -1728248 -1430734 

Tabel 4 
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In tabel 4 ziet u dat de begrotingsbedragen in 2019 sterk dalen en vervolgens geleidelijk oplopen 

door de toename van de kapitaallasten behorend bij de jaarlijkse vervangingsinvesteringen. Dit 

resulteert uiteindelijk in een structureel bedrag in de begroting wat hoger is dan het huidige bedrag 

in de begroting, maar dat zult u niet in de eerste 5 jaar zien. Hier dient echter wel rekening mee te 

worden gehouden. 

7.2 Plus scenario 

In het plusscenario zijn de jaarlijkse uitgaven aan exploitatie en investeringen ongeveer € 20,5 

miljoen, dat is een verhoging van 50% ten opzichte van het huidige niveau van exploitatie en 

investeringen. Tabel 5 geeft dit weer voor de komende 5 jaar voor de begroting. U moet zich 

realiseren dat, net als bij het minimaal plus scenario, deze stijgende trend van toenemende 

kapitaallasten zich doorzet. 

 

In het plus scenario ligt het beheer op onderhoudsniveau B en C. Er worden duurzame investeringen 

gedaan voor het lichtmastareaal en ophoging van de wegen. Ook is in dit scenario het areaal op 

sommige fronten iets verkleind. Het aantal bomen is gereduceerd tot 27.500 en wordt  het aantal 

kilometer beschoeiing verlaagd om daarmee voldoende middelen vrij te maken voor een duurzaam 

structureel onderhoudsniveau.  

 
IBOR  2019 2020 2021 2022 2023 

      

Beheren op kwaliteit B en C -300480 26092 347065 662440 972217 

Reduceren Areaal 0 0 0 0 0 

Bodemdaling bestendig ophogen  0 0 0 0 0 

Aantal bomen -191644 -149648 -108193 -67277 -26901 

Samenstelling Beplanting 542498 542498 542498 542498 542498 

Verhouding Lang gras/ Kort gras -19505 -19505 -19505 -19505 -19505 

Kunstwerken 421781 440665 459307 477706 495862 

Oevers -126867 -49855 26167 101199 175241 

Baggeren 64518 64518 64518 64518 64518 

Armaturen en masten -57636 -35236 -13124 8700 30236 

Spelen 0 10500 20865 31095 41190 

      

Totaal  332665 830029 1319599 1801375 2275356 

Tabel 5 

In tabel 5 ziet u dat de begrotingsbedragen geleidelijk oplopen door de toename van de 

kapitaallasten behorend bij de jaarlijkse vervangingsinvesteringen. 
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8 Duurzaamheid 

 

Bij duurzaamheid is structureel€320.000 in de begroting opgenomen. Daarbovenop wordt in 2018 

voor ongeveer € 1,05 miljoen aan duurzaamheidsprojecten uitgegeven waarvoor u incidentele 

middelen beschikbaar heeft gesteld.  

 

In de taskforce (zie bijlage 5) zijn de projecten ingedeeld naar de volgende zes doelgroepen: 

1. Duurzaam wonen  

2. Duurzame mobiliteit  

3. Transitie landbouw/ vitaal buiten gebied  

4. Duurzame publieke voorzieningen  

5. Duurzame bedrijven  

6. Duurzame industrie, energie, afval en water (processen) 

U kunt als raad aangeven welke doelgroep u in welke mate wilt faciliteren. De Taskforce kan u dan 

snel een samenhangend pakket laten zien.  

 

De Taskforce heeft de indeling gemaakt naar wettelijke verplichte projecten, lopende trajecten en 

nieuwe ambities waarbij u als knop bij een nieuwe ambitie kunt kiezen voor een normaal of snel 

tijdspad. De eerste wordt de ’Tempo‘ variant genoemd met realisatie tussen 2040-2060, de laatste 

de turbo variant met realisatie tussen 2030-2050. De termen ‘Tempo’ en ‘Turbo’ komen overeen met 

die uit het raadsvoorstel ‘Opgave Duurzame Samenleving’ (17R.00702), dat in september 2017 met 

de raad is besproken.  

 

Een lopend traject betreft vaak samenwerkingsafspraken met vaste partners waaronder Alphen aan 

den Rijn, Gouda en Woerden (AGW), de U10, gebiedscommissie Utrecht-West, waterschap (HDSR) 

en de provincie of koploperprojecten met inwoners en bedrijven zoals Groe(n)ten uit Woerden, 

aardgasvrij Schilderskwartier of circulair (ver)bouwen (o.a. betonconvenant). Onder de knop 

verplichting is een opsplitsing gemaakt naar wettelijke verplicht (1a) en afspraken uit regeerakkoord 

(1b).  

8.1 Basis-scenario  

In dit scenario is € 320.000 structureel beschikbaar. Dit scenario biedt uitsluitend ruimte om 

projecten te laten uitvoeren die wettelijk verplicht zijn (1a). Daarnaast is er beperkte ruimte om dit 

aan te vullen met vastgesteld rijksbeleid (1b) dat in de toekomst verplichtingen gaat inhouden. In het 

basis-scenario is vooralsnog uitgegaan van een beperkte inspanning op het energietransitieplan. 

 

In dit scenario trekt de gemeente zich terug uit de lopende trajecten en afspraken. De opgebouwde 

ambtelijke capaciteit in 2018 wordt in 2019 weer afgebouwd. De markt moet in dit scenario bij alle 

projecten het voortouw nemen, ook als dat betekent dat het meer tijd vergt. 
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Duurzaamheid  2019 2020 2021 2022 

          

Duurzaam wonen €140.000 €140.000 €140.000 €140.000 

Duurzame mobiliteit 0 0 0 0 

Transitie landbouw/ vitaal buitengebied 0 0 0 0 

Duurzame publieke voorzieningen €45.000 €45.000 €45.000 €45.000 

Duurzame bedrijven, nieuwe economie €70.000 €70.000 €70.000 €70.000 

Duurzame industrie, energie, afval & water 
(processen) 

€65.000 €65.000 €65.000 €65.000 

     

Totaal € 320.000 € 320.000 € 320.000 € 320.000 

Tabel 6 

In tabel 6 treft u de totaalbedragen voor de betreffende projecten resulterend in het totaalbedrag 

van €320.000.  

 

Min-scenario  
In het min-scenario is het structurele bedrag verlaagd met 20% naar €256.000. Voor dit bedrag kunt 

u uitsluitend kiezen voor projecten die een wettelijk verplicht karakter hebben. De wettelijke 

verplichte activiteiten (1a) kunnen worden uitgevoerd. Nog meer dan in het basisscenario kiest u 

ervoor om de inzet voor het energietransitieplan te minimaliseren (1b). Belangrijk aandachtspunt 

daarbij is dat de gemeente moet terugkomen op afspraken en dat net gestarte projecten moeten 

worden stopgezet. Ook hier kiest u ervoor om het inspelen op de toenemende vraag rond 

duurzaamheid uitsluitend aan de markt over te laten. Interventies vanuit de gemeente zijn gegeven 

de financiële ruimte niet aan de orde.  
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Duurzaamheid 2019 2020 2021 2022 

          

Duurzaam wonen -€64.000 -€64.000 -€64.000 -€64.000 

Totaal      -€ 64.000  -€64.000 -€64.000 -€64.000 

Tabel 7 

Tabel 7 geeft de verschillen weer ten opzichte van het basis-scenario. U ziet dat de besparing geheel 

terecht komt bij duurzaam wonen. 

8.2 Plus-scenario  

In dit scenario worden de doelgroepen in de Woerdense samenleving in staat gesteld om sneller 

duurzame maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door hen van de juiste informatie te voorzien , door 

het verlenen van subsidies om handelingsbereidheid te vergroten en door het faciliteren van lokale 

voorlopers en ambassadeurs.  

 

Het plus-scenario biedt ruimte om projecten op te starten op basis van deze nieuwe ambities. U kunt 

kiezen voor de ’Tempo’-variant. De activiteiten hierin zijn gericht op de realisatie van de doelstelling 

klimaatneutraal in 2040 en de overige doelstellingen rond 2060. Hiervoor is ruim €1.854.000 nodig.  

U kunt ook de knop helemaal openzetten om een versnelling aan te brengen, dat is de ’Turbo’-

variant. Deze is gericht op de klimaatneutraliteit in 2030 en de overige doelstellingen in 2050. 

Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 2.034.000 nodig.  

 

Bij de ‘Turbo’-variant is de gemeente bijvoorbeeld aanjager om gedragsverandering te 

bewerkstelligen op het thema ‘gezonde samenleving’. Bij de ‘Tempo’-variant laat de gemeente deze 

aanjaagfunctie bij gedragsverandering over aan de markt.  

 

Duurzaamheid (Tempo)  2019 2020 2021 2022 

          

Duurzaam wonen  € 933.000   € 920.000   € 840.000   € 845.000  

Duurzame mobiliteit  € 178.000   € 148.000   € 135.000   € 128.000  

Transitie landbouw/ vitaal 
buitengebied 

 € 100.000   € 83.000   € 70.000   € 70.000  

Duurzame publieke voorzieningen  € 120.000   € 143.000   € 133.000   € 133.000  

Duurzame bedrijven, nieuwe 
economie 

 € 403.000   € 351.500   € 399.500   € 396.500  

Duurzame industrie, energie, afval & 
water (processen) 

 € 115.000   € 115.000   € 170.000   € 160.000  

     

Totaal   € 1.849.000   € 1.760.500   € 1.747.500   € 1.732.500  

Tabel 8 
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Duurzaamheid (Turbo)  2019 2020 2021 2022 

         

Duurzaam wonen  € 1.008.000   € 995.000   € 915.000   € 920.000  

Duurzame mobiliteit  € 178.000   € 168.000   € 155.000   € 148.000  

Transitie landbouw/ vitaal 
buitengebied 

 € 115.000   € 160.000   € 137.000   € 137.000  

Duurzame publieke voorzieningen  € 165.000   € 165.000   € 155.000   € 155.000  

Duurzame bedrijven, nieuwe 
economie 

 € 453.000   € 401.500   € 446.500   € 443.500  

Duurzame industrie, energie, afval & 
water (processen) 

 € 115.000   € 141.500   € 196.500   € 201.500  

     

Totaal  € 2.034.000   € 2.031.000   € 2.005.000   € 2.005.000  

Tabel 9                                                                

9 Onderwijshuisvesting  

 

De gemeente heeft een wettelijke taak ten aanzien van onderwijshuisvesting. Daarbij wordt een 

nieuwe werkwijze geïntroduceerd met als uitgangspunt een beleidsrijk integraal huisvestingplan voor 

15 jaar. In dit plan staan de structureel meerjarige afspraken, waarbij de gemeente werkt vanuit één 

budget voor alle onderwijshuisvestingsopgaven. Gemeente en schoolbesturen hanteren een vooraf 

vastgesteld kwaliteitsniveau, waarbij investering en onderhoud op elkaar zijn afgestemd.  

 

Het bedrag in de begroting voor onderwijs werd tot 2017 volledig opgeslokt door de afschrijvingen 

op de al gedane investeringen. Kortom: de gemeente had in de meerjarenbegroting onvoldoende 

rekening gehouden met de vervanging van de huidige scholen en het voldoen aan de dan geldende 

eisen. Bij nieuw te bouwen scholen is het van belang dat deze zo energieneutraal mogelijk zijn en dat 

de scholen beschikken over faciliteiten om invulling te geven aan de zorgplicht (inclusie).  

 

Het feit dat in het verleden niet alle te maken kostenposten voor onderwijshuisvesting structureel in 

de begroting zijn opgenomen, leidt er nu toe dat – bij het structureel op orde krijgen van de 

begroting voor onderwijshuisvesting – het bedrag in de begroting stijgt zonder dat hier materiële 

uitgaven voor kunnen worden gedaan. De problematiek is daarmee vergelijkbaar met de Taskforce 

IBOR waar u in hoofdstuk 7 over hebt kunnen lezen. Ook is dit eerder ambtelijk geduid.  

 

De geschetste scenario’s (bijlage 6) zijn erop gericht om u te laten zien welke bedragen u dient te 

reserveren om de vervanging van de schoolgebouwen mogelijk te maken. Het verschil in de 

scenario’s is gelegen in hoeverre de reservering voldoende is om invulling te geven aan de wensen 

rond kwaliteit, duurzaamheid en inclusie.  
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9.1 Basis-scenario 

Het huidige structurele bedrag voor de vernieuwing van onderwijshuisvesting in de begroting is € 5,3 

miljoen.  

U kiest er in het basisscenario voor om dit bedrag vanaf 2022  jaarlijks te laten stijgen met 1%, om op 

termijn bij vervanging te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen (ook op het gebied van 

energieneutraal bouwen.  

 

Hoewel in onderstaande figuur de bedragen niet fors oplopen de komende 5 jaar, geldt dat 

vervanging alleen mogelijk is als ook na 2023 voldoende budget gereserveerd3 blijft middels een 

jaarlijkse extra groei van 1% van het onderwijshuisvestingsbudget. 

 

Onderwijshuisvesting  2019 2020 2021 2022 2023 

            

Afronden oude systematiek    
0 

 

 
0 

 
0 

 
100.000 

 
126.000 

Kwaliteit (nieuwe systematiek)  
 (1% extra groei vanaf 2023) 

        € 53.450 

      

Totaal     100.000 179.450 

Tabel 10 

9.2 Min-scenario  

Het min-scenario is voor onderwijshuisvesting niet realistisch. Het huidige bedrag in de begroting is 

immers nu al te weinig voor de exploitatie en vervanging van de huidige schoolgebouwen. Uitstel van 

investeringen op de korte termijn zou een optie kunnen zijn. Dit betekent echter meer kosten in 

latere jaren. Het meest recentelijke voorbeeld in Woerden is het uitstellen van scholenbouw Kamerik 

(Wijde Blik). Uitstel heeft ook geen financieel effect op de begroting voor de komende 5 jaar.  

Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht. Door deze zorgplicht ontstaat er een 

afhankelijkheidsrelatie. Het onderwijs draagt bij aan de totale kosten. Iedere besparing aan onze kant 

zullen zij ook doorvoeren en komt per saldo weer bij ons terecht.  

 

Dat wij geen financieel min-scenario presenteren wil niet zeggen dat wij niet kritisch met de 

benodigde investeringen omgaan. De scholen werken bijvoorbeeld intensief samen wat betreft 

(verdeling van) aanbod van aantal leerlingen, terugdringen van leegstand en het samenvoegen van 

locaties. Elke vijf jaar worden daarnaast de ramingen herzien op basis van de leerlingenprognoses 

maar ook bijvoorbeeld ontwikkelingen in de bouwkosten, benodigde onderwijsfaciliteiten etc. 

                                                           
3
 Vanaf 2023 dienen de vrijvallende kapitaallasten te worden hergebruikt  voor onderwijshuisvesting.  
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9.3 Plus-scenario  

Het plus-scenario is aanvullend op het basis-scenario en biedt de mogelijkheid om middelen te 

reserveren voor investeringen in duurzaamheid en inclusie. Hiervoor moet het te reserveren bedrag 

jaarlijks extra verhoogd worden met 1% voor duurzaamheid en 1% voor inclusie vanwege 

aanvullende functionele eisen aan de bouw. Ook hier geldt dat de bedragen voor de komende 5 jaar 

te overzien zijn, maar wilt u dat deze investeringen daadwerkelijk  plaatsvinden, dan zullen deze 

percentages ook na 2023 moeten worden aangehouden. In de bijlage kunt u zien wat dat betekent 

voor de komende 40 jaar. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het van belang is 

om deze investeringsschema’s iedere 5 jaar te herijken. Dit omdat nieuwe verplichtingen mogelijk 

meer middelen vergen, maar ook omdat huidige inschattingen juist minder middelen vergen doordat 

de benodigde technologie goedkoper beschikbaar komt en/of de eisen met betrekking tot inclusie en 

duurzaamheid steeds meer een onderdeel worden van de reguliere bouwkosten.  

 

Onderwijshuisvesting  2019 2020 2021 2022 2023 

            

Duurzaamheid (1% groei extra vanaf 2019) € 53.450 € 107.435 € 161.959 € 214.028 € 272.649 

Inclusie (1% extra vanaf 2019) € 53.450 € 107.435 € 161.959 € 214.028 € 272.649 

            

Totaal  € 106.900 € 214.870 € 323.918 € 428.056 € 545.298 

Tabel 11 

Tabel 11 geeft de meerkosten ten opzichte van het basisscenario. U ziet dat de bedragen snel 

oplopen doordat er elk jaar weer 1% extra nodig is om bij vervanging aan de gewenste eisen te 

kunnen voldoen.  

10 Organisatie  

Ontwikkeling van organisatie en ICT is een permanente noodzaak, omdat de omgeving voortdurend 

in beweging is. Zou de organisatie zich niet daarop aanpassen, dan blijft ze achter bij de externe 

ontwikkelingen. De scenario’s geven u inzicht in de intensiteit waarmee de gemeente de 

ontwikkelingen wil bijbenen en hoeveel budget dan structureel passend zou zijn. 

 
Alle scenario’s zijn gebaseerd op de aanname dat er na een initiële investering op het gebied van 

digitale transformatie sprake is van daling van het kostenniveau. Deze daling wordt veroorzaakt door 

investeringen in ICT (digitale transformatie, zaakgericht werken) en de manier waarop we het werk 

doen (ICT, zelfsturende teams, lean, etc.). Hierbij gelden uiteraard onzekerheden en risico’s. Zo is er 

per knop een inschatting gemaakt van de te behalen voordelen, maar pas in de praktijk zal blijken of 

en hoeveel voordeel er daadwerkelijk behaald kan worden. Voor investeringen in ICT geldt 

bijvoorbeeld dat deze altijd gepaard gaan met allerlei vormen van technische, functionele en 

organisatorische complexiteit, waardoor de geplande opbrengsten, ondanks de beste bedoelingen, 
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misschien toch niet, of niet in die mate, behaald kunnen worden. In de calculatie hebben we hier 

rekening mee gehouden door de opbrengsten enigszins te temperen als gevolg van een risico-

inschatting.  

  

De interventies zijn geclusterd naar stakeholder (Samenleving, Bestuur en Medewerkers). 

Interventies voor ICT zijn ondergebracht in het cluster Informatievoorziening. Interventies die voor 

de gehele organisatie gelden zijn ondergebracht in het cluster Organisatie. 

10.1 Basis-scenario  

In dit scenario is het huidige budget voor organisatie en ICT € 30,2 miljoen. In de werkconferenties 

hebben we u gemeld dat er structureel ca. 2% extra nodig is voor organisatieontwikkeling. Op die 

manier wordt voorkomen dat de gemeenteraad elk jaar geconfronteerd wordt met onvoorziene 

financiële claims vanuit de organisatie. Dit scenario voorziet in een aantal investeringen op korte 

termijn, waardoor er structureel financiële ruimte ontstaat om binnen het huidige budget te 

voorzien in de benodigde middelen voor structurele organisatieontwikkeling. Over 5 jaar is de 

gemiddelde structurele investeringsbehoefte €0,2 miljoen (0,5%). 

 

In het Basis-scenario vervolgen we de WOW organisatieontwikkeling die per 1 januari 2017 is gestart. 

Op basis van de lessen die we van het verleden hebben geleerd bouwen we verder aan een 

organisatie die past bij de omvang van de gezamenlijke gemeenten Woerden en Oudewater. In dit 

scenario bieden we een goede dienstverlening met een balans tussen sturen op aanbod en het 

bieden van persoonlijk maatwerk aan inwoners en bedrijven. De organisatie heeft de basis op orde 

en is in staat om invulling te geven aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving 

en regionale samenwerking met andere gemeenten. In dit scenario is ruimte voor innovatie.  

 

Voor de Samenleving betekent dit dat we - binnen bestaande middelen - variaties op openstelling en 

kanaalkeuze willen onderzoeken om zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoefte van de 

samenleving. We blijven via alle kanalen bereikbaar. Ook zijn medewerkers o.a. door het 

Gebiedsgericht Werken (GGW) zichtbaar in de samenleving. Door te investeren in een beperkt aantal 

gebiedsmakelaars willen we de externe oriëntatie van de organisatie als geheel vergroten.   

Het Bestuur wordt, net zoals op de huidige manier, goed bediend. De huidige ambtelijke capaciteit 

blijft gelijk, maar we gaan wel meer opgave-gestuurd werken. Ook blijven we investeren in het 

vergroten van de strategische capaciteit. Voor Medewerkers proberen we binnen de bestaande 

middelen zo aantrekkelijk mogelijk te zijn. Binnen de beschikbare financiële ruimte bieden we ruimte 

voor flexibele beloning.  

 

 

Basis 2019 2020 2021 2022 2023 

Investering € 1.200.000 € 1.100.000 € 1.100.000 € 1.000.000 € 1.300.000 

Opbrengsten € 100.000 € 700.000 € 1.100.000 € 1.400.000 € 1.700.000 

Saldo -€ 1.100.000 -€ 400.000 € 0 € 400.000 € 400.000 
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Tabel 12 

In de tabel ziet u de investeringen (deels in ICT, maar vaak in expertise) en welke opbrengsten deze 

investeringen teweegbrengen.  

 

U kiest in dit scenario voor investeringen in zaakgericht werken en zelfsturende teams. Deze 

investeringen leiden tot kostenbesparingen vanaf 2020. De verwachte besparingen overtreffen naar 

verwachting de investeringen. Deze besparing kan dan worden gebruikt voor structurele 

organisatieontwikkeling binnen het budget.  Dit scenario betekent investeren in verdere 

digitalisering, procesmanagement en de ontwikkeling van medewerkers, zodat Woerden de basis op 

orde krijgt.  

10.2 Min-scenario  

Het doel van dit scenario was een verlaging van 20% ten aanzien van de ICT- en loonkosten. Dit bleek 

niet haalbaar. Voor de komende 5 jaar worden in dit scenario de loon- en ICT kosten verlaagd van 

€30,2 naar €26,9 miljoen (- 10,9%). Aangetekend wordt dat dit scenario vergaande consequenties 

heeft voor de huidige taken die de organisatie verricht.  

In het Min-scenario doen we alleen wat wettelijk noodzakelijk is. Die taken geven we zo minimaal 

mogelijk invulling. Dat betekent dat het aanbod vanuit de organisatie centraal staat en dat er geen 

ruimte is om in te spelen op specifieke behoeften. Er is beperkt capaciteit beschikbaar om invulling te 

geven aan bestuurlijke ambities. Ook is er geen capaciteit om zichtbaar te zijn in de samenleving of 

om rekening te houden met specifieke behoeften van inwoners en bedrijven. Er is geen ruimte voor 

innovatie. Op dit gebied is de gemeente volgend. De organisatie heeft een compact karakter en is 

maar zeer beperkt in staat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en 

regionale samenwerking met andere gemeenten invulling te geven. 

Voor de Samenleving betekent dit dat onze dienstverlening aanzienlijk versoberd wordt. We 

hanteren een beperkte openstelling en we sturen vooral aan op dienstverlening via de digitale 

kanalen (onze website en die van Woerden Wijzer). We zetten minimaal in op gebiedsgericht 

werken, waardoor medewerkers beperkt buiten zichtbaar zijn en de samenleving meer zelf moet 

doen. In dit scenario is de organisatie beperkt in staat om het Bestuur te ondersteunen. Ten opzichte 

van de huidige situatie moet er stevig geprioriteerd worden voor wat betreft de bestuurlijke 

ambities. Er is zeer beperkt ruimte om in te spelen op actuele vraagstukken en er is in de organisatie 

aanzienlijk minder beleids- en projectcapaciteit beschikbaar. Ook het aantal leidinggevenden wordt 

sterk gereduceerd. Dit betekent dat de bestuurders meer zelfvoorzienend moeten worden vanwege 

de beperkte aanwezigheid van strategisch vermogen ter ondersteuning. Voor de Medewerkers is dit 

scenario minder aantrekkelijk. De organisatie is in vergelijking met andere gemeenten geen 

aantrekkelijke werkgever. Werkzaamheden zijn vooral gericht op uitvoering van wettelijke taken. 

Voor persoonlijke ontwikkeling, strategie en innovatie is zeer weinig ruimte. Ook biedt dit scenario 

geen ruimte voor organisatieontwikkeling.  
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Min 2019 2020 2021 2022 2023 

Investering € 2.400.000 € 2.300.000 € 1.600.000 € 1.500.000 € 1.500.000 

Opbrengsten € 100.000 € 1.900.000 € 3.000.000 € 4.200.000 € 4.800.000 

Saldo -€ 2.300.000 -€ 400.000 € 1.400.000 € 2.700.000 € 3.300.000 

Tabel 13 

 In de tabel ziet u de investeringen (deels in ICT, maar vaak in expertise) en u ziet welke opbrengsten 

deze investeringen teweegbrengen.  

 

U kiest ervoor om stevig te investeren in digitale transformatie, een versnelde invoering van het 

zaakgericht werken voor alle 400 zaaktypen en het optimaliseren van de werkprocessen. De 

klanttevredenheid neemt toe (minder fouten, sneller, voorspelbaarder) en er is ruimte voor 

besparingen binnen de uitvoerende capaciteit binnen de organisatie. Daarnaast wordt in dit scenario 

volop ingezet op de vernieuwing van ICT om slimmer te werken. Een voorbeeld daarvan is het 

digitaliseren van het P&C proces.  

Verder werken we in dit scenario niet langer gebiedsgericht en wordt er fors bezuinigd op het aantal 

beleidsambtenaren4. Ook de helft van het aantal leidinggevenden verdwijnt. Vacatures vullen we 

voorlopig niet in. We gaan ervan uit dat we de afbouw van formatie in 5 jaar kunnen realiseren. Tot 

slot nemen we in dit scenario afscheid van medewerkers die niet meer bij ons passen. Dit doen we 

vanwege de hoge kosten niet versneld, maar op basis van natuurlijk verloop. 

 

10.3 Plus-scenario  

In dit scenario gaan we uit van een budget van 20% extra ten aanzien van het huidige loon- en ICT-

budget van in totaal € 30,2 miljoen. Dit budget bleek niet geheel nodig bij de uitwerking van dit 

scenario. Over 5 jaar is de gemiddelde structurele investeringsbehoefte €5,1 miljoen. Dat is 16,9% 

van de eerder genoemde €30,2 miljoen. 

In het Plus-scenario staat de vraag centraal. We willen een uitmuntende dienstverlening naar 

Samenleving, Bestuur en Medewerkers neerzetten. Als gemeente zijn we trendsettend en innovatief 

als het gaat om het leveren van deze dienstverlening. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt en we 

benaderen onze klanten zoveel mogelijk persoonlijk. We onderscheiden ons op landelijk niveau ten 

opzichte van andere gemeenten. De organisatie heeft een robuust karakter en is prima in staat om 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en regionale samenwerking met 

andere gemeenten invulling te geven. 

Voor de Samenleving betekent dit dat we een ruime openstelling en vrijheid van kanaalkeuze willen 

hanteren. Ook zetten we bijvoorbeeld maximaal in op gebiedsgericht werken waardoor we zichtbaar 

zijn in de samenleving en naar inwoners en bedrijven toe komen. Het Bestuur willen we maximaal 

                                                           
4
 In het min- scenario van bijvoorbeeld het Sociaal Domein wordt ook afscheid genomen van de medewerkers. 

U kunt daarom niet beide min scenario optellen want daarin zitten dubbeltellingen wat betreft medewerkers 
die de organisatie verlaten. 



 

  

21 

 

bedienen door extra capaciteit in te zetten op het gebied van beleid en uitvoering om 

maatschappelijke opgaven te realiseren. In dit scenario worden raad en college bijvoorbeeld terzijde 

gestaan door bestuursadviseurs om het strategisch vermogen te vergroten. Voor de Medewerkers is 

dit scenario aantrekkelijk. De organisatie is een interessante werkgever. Er zijn veel uitdagende 

klussen waaraan gewerkt wordt en er is veel ruimte voor innovatie en creativiteit. Medewerkers 

worden flexibel beloond, er is sprake van een ruimer loonkostenbudget en er zijn veel mogelijkheden 

voor persoonlijke ontwikkeling.  

 

Plus 2019 2020 2021 2022 2023 

Investering € 6.600.000 € 6.800.000 € 7.200.000 € 6.300.000 € 6.300.000 

Opbrengsten € 2.000.000 € 1.000.000 € 1.600.000 € 2.400.000 € 2.700.000 

Saldo -€ 4.600.000 -€ 5.800.000 -€ 5.600.000 -€ 3.900.000 -€ 3.600.000 

Tabel 14 

In de tabel ziet u de investeringen deels in ICT maar vaak in expertise en u ziet welke opbrengsten 

deze investeringen teweegbrengen.  

 

De grootste posten waarin wordt geïnvesteerd zijn bemensing en digitale transformatie. Op het 

gebied van digitale transformatie voeren we versneld het zaakgericht werken in voor alle 400 

zaaktypen en optimaliseren we onze processen. Daarnaast willen we volop inzetten op vernieuwing 

van ICT om slimmer te werken. Een voorbeeld daarvan is het digitaliseren van het P&C proces. Op 

het gebied bemensing nemen we versneld afscheid van medewerkers die niet meer bij ons passen en 

trekken we nieuwe medewerkers aan (bijv. bestuursadviseurs ter ondersteuning van college en raad 

en medewerkers om in alle wijken en dorpen zichtbaar te zijn). Daarnaast verhogen we het 

opleidingsbudget en investeren we in talentmanagement en mobiliteit om de ontwikkeling van de 

medewerkers te stimuleren.  
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11 Doorlichting begroting  

 

Parallel aan het formuleren van scenario’s heeft de gemeente haar begroting kritisch tegen het licht 

gehouden (bijlage 8), om na te gaan of er nog andere mogelijkheden zijn om te komen tot 

besparingen of het verhogen van inkomsten.  

11.1 Besparingsmogelijkheden 

 

Bij de doorlichting zijn alleen die posten opgenomen waar u een keuze kunt maken om:  

1) Te verlagen of af te schaffen. Hier gaat het vaak om subsidies en bijdrages aan een 

verscheidenheid aan instellingen, zoals het museum, het klooster, de zwembaden, kunstzinnige 

vorming of  

2) Op een lager kwaliteitsniveau te brengen. Hier kunt u denken aan een veel minder intensieve rol 

bij regionale samenwerkingsverbanden, minder promotie toerisme, maar ook minder snel zout 

strooien of vermindering van het aantal wethouders.  

 

De posten zijn geclusterd waarbij vervolgens een minimum van € 50.000 is gehanteerd om tot 

substantiële keuzes te komen.  

 

Benadrukt wordt dat het afschaffen van een subsidie (zoals voor het zwembad, KUVO, 

BSO/Peuteropvang, Klooster, Museum, etc.) in fases dient te gebeuren om de betreffende instelling 

de kans te geven om alternatieve financiële bronnen te vinden en ook om te voldoen aan regelgeving 

van “behoorlijk bestuur”.  

 

Daarom ziet u in het onderdeel ‘’doorlichting begroting’’ een tabel waarbij rekening gehouden wordt 

met een geleidelijke afbouw van de subsidies per jaar. Bij de subsidies zijn overigens de subsidies die 

al in de taskforce Sociaal Domein staan, buiten beschouwing gelaten, omdat er anders sprake zou zijn 

van een ‘dubbeling’. In de bijlage treft u een overzicht aan van alle clusters die hierin zijn 

meegenomen.  

 

Besparingspotentieel 2019 2020 2021 2022 2023 

            

Subsidies/bijdragen  0 1142000 2233500 3287500 3287500 

Kwaliteit/niveau  € 546.500  € 1.211.167  € 1.376.333  € 1.443.000  € 1.443.000  

            

Totaal  € 546.500  € 2.353.167  € 3.609.833  € 4.730.500  € 4.730.500  

Tabel 15 
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11.2 Inkomsten  

Naast besparen kunt u er ook voor kiezen om inkomsten te laten groeien door het verhogen van 

precario, leges, OZB of andere lokale belastingen. Woerden heeft hier namelijk nog veel 

mogelijkheden omdat de belastingdruk relatief laag is. De stijging van alle leges, precario, OZB en 

overige lokale belastingen kan niet ongelimiteerd zijn, maar u heeft ruimte om € 4 miljoen extra aan 

inkomsten binnen te halen.  

 

Inkomsten 2019 2020 2021 2022 2023 

            

Belastingen  € 3.946.000 € 4.042.000 € 4.042.000 € 4.042.000 € 4.042.000 

Tabel 16 
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Brillen  

U beschikt nu over de financiële informatie en de keuzemogelijkheden. Om al deze informatie in het 

juiste perspectief te plaatsen heeft de gemeente voor u in kaart gebracht:  

i) Hoe de formatie en kosten van de gemeente zijn in relatie tot vergelijkbare gemeentes  

ii) Wat de belangrijkste trends zijn voor de gemeente Woerden  

iii) Wat de bestuurlijke ambities (volgens de verkiezingsprogramma’s) zijn 

 

12 Benchmark 

 

12.1 Inleiding  

De gemeente heeft adviesbureau Berenschot verzocht om de formatie en kosten van de 

gemeentelijke organisatie te vergelijken met de formatie en kosten van vergelijkbare gemeentes, 

waarbij het inwoneraantal de belangrijkste vergelijkingsparameter is. In bijlage 2 treft u de 

benchmark aan inclusief de gemeentes waarmee Woerden wordt vergeleken. Daarin kunt u de 

methodologie lezen die Berenschot hanteert. Berenschot benadrukt dat het objectieve 

vergelijkingsinformatie betreft, maar zeker geen finaal oordeel. De informatie biedt u een handvat 

voor discussie en focus voor vervolgonderzoek.  

 

In de benchmark richt zich Berenschot op formatie en kosten waarbij geen rekening wordt gehouden 

met het ambitieniveau van de gemeente en hoe daar invulling aan wordt gegeven. Berenschot 

rekent de volgende componenten tot de apparaatskosten: 

- Loonkosten  

- Materiële kosten  

- Inhuurkosten  

- Kosten van taken belegd bij derden 

 

Bij de benchmark is rekening gehouden met werkzaamheden die de gemeente Woerden voor de 

gemeente Oudewater verricht, dit is standaard 5:1 (5/6 voor rekening gemeente Woerden, 1/6 voor 

de gemeente Oudewater). Als de praktijk duidelijk een andere verhouding weergeeft, dan heeft 

Berenschot hier rekening mee gehouden. 

 

Uit de benchmark blijkt dat: 

 De totale kosten per inwoner 9% hoger liggen dan gemiddeld bij de andere gemeentes. 
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 Deze hogere totale kosten worden met name veroorzaakt door de hogere kosten in het 

primaire proces (gemiddeld 9%).  

 In het primaire proces is de formatie kleiner dan gemiddeld, de hogere kosten zijn een 

gevolg van taken die belegd zijn bij derden en van veel inhuur. 

 De uitvoeringskosten zijn hierdoor per saldo hoger dan gemiddeld . 

 Wat betreft de overhead zijn de kosten per inwoner 11% hoger dan gemiddeld . 

 De werklast als gevolg van de grotere bruto formatie in het primaire proces betekent dat de 

overheadformatie daarentegen relatief laag is (-11%) en zijn de overheadkosten per fte 

gemiddeld (-3%). 

12.2 Verklaringen  

De resultaten van de benchmark nodigen de gemeente uit om te zoeken naar mogelijke verklaringen, 

bijvoorbeeld waar de gemeente relatief veel taken bij derden legt en veel extern inhuurt. Die 

verklarende informatie is nodig om indien nodig passende maatregelen te kunnen treffen. Voordat u 

specifieke toelichting krijgt op de verschillende clusters, geldt in het algemeen dat de gemeente 

Woerden een relatief hoog ambitieniveau kent. Om deze ambities te realiseren is een sterke 

gemeentelijke organisatie nodig, waarbij ambities vaak een tijdelijke verhoging van inzet vergen. 

Daarnaast wordt een aantal functies bewust extern ingevuld omdat de verwachting is dat deze 

functies ofwel gaan verdwijnen dan wel anders zullen worden ingericht. Deze vorm van flexibiliteit 

bespaart kosten op de langere termijn. Tot slot is inspelen op fluctuaties in de vraag een reden om 

extern in te huren. De inhuur werkt als een flexibele schil.  

 

De overheadkosten zijn gemiddeld, maar de formatie in verhouding tot het primaire proces en 

overhead is (fors) lager en de werkbelasting relatief hoog. Hieruit blijkt dat er momenteel geen 

goede balans is tussen hoeveelheid werk en beschikbare formatie. Ook over dit onderwerp is eerder 

in het kader van de werkconferenties organisatieontwikkeling gesproken.  

 

 Verkeer, vervoer en wegen 

De kosten liggen 45% hoger per inwoner. De gemeente Woerden heeft ook een hogere werklast, 

namelijk 67% meer kilometer aan wegen. De gemeente plaatst hier zelf een kanttekening, want niet 

iedere gemeente heeft haar eigen kilometers aan wegen zo goed in het systeem staan als Woerden. 

Belangrijker om hier op te merken is dat de gemeente veel wegen heeft die op veengrond liggen 

(50%) waardoor vervanging al na 20 jaar moet plaatsvinden in plaats van na 40 jaar, zoals bij zand- of 

kleigrond. Dit leidt tot relatief meer kosten aan onderhoud en vervanging per kilometer weg.  

  Groen 

De kosten liggen 19% hoger per inwoner. In Woerden heeft de raad gekozen voor een hoog 

onderhoudsniveau. Hoogstwaarschijnlijk hanteren de meeste gemeentes uit de benchmark een lager 

onderhoudsniveau, waardoor zij ook minder onderhoudskosten hebben.  
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 Sociale voorzieningen 

De kosten liggen 27% hoger per inwoner. De gemeente heeft gekozen voor een hoog ambitieniveau 

met aandacht voor preventie en participatie, waarvan de voordelen niet direct in de benchmark tot 

uiting komen. Uit de benchmark blijkt dat de werklast laag is, omdat relatief weinig inwoners een 

bijstandsuitkering ontvangen. Dit komt doordat de groep mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt verhoudingsgewijs groot is ten opzichte van de groep waarvoor relatief eenvoudig te 

bemiddelen is. Eerstgenoemde groep vraagt relatief om veel om verandering teweeg te brengen in 

hun situatie.  

 WMO   

De kosten liggen 20% hoger per inwoner. Sinds 2015 zien we een stijgende lijn van complexe 

vraagstukken die intensievere inzet vragen van de consulenten. Dit is een landelijk beeld. De 

benchmark-gemeentes hebben het onderzoek uitgevoerd in 2015, 2016 en 2017. Dit kan een 

verklaring zijn. Het cluster WMO zorgt zelf bovendien voor de administratie en accountantscontrole, 

terwijl dat bij andere gemeentes onder het cluster financiën valt, waardoor in de benchmark deze 

kosten ten onrechte onder WMO vallen. 

 Jeugd 

De kosten liggen 38% hoger.  Ook bij Jeugd geldt de mogelijke verklaring van de toenemende 

complexiteit en de mogelijke verklaring dat in dit bedrag ook de kosten voor administratie en 

accountantscontrole zijn meegerekend. 

 Parkeren 

De kosten liggen 75% hoger per inwoner. De verklaring hiervoor is dat Woerden beschikt over een 

parkeergarage. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeentes van een gelijke omvang,. De opening 

van een tweede parkeergarage op het Defensie-eiland zal het parkeren duurder maken. 

 

Wat betreft de specifieke clusters met lagere kosten het volgende:  

 

•  Afval 

De kosten liggen 14% lager per inwoner. 

De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat de gemeente heeft gekozen om de taken niet uit te 

besteden. Dit leidt tot gemiddeld lagere kosten.  

 Bouwgrondexploitatie en GEO-informatie 

De kosten liggen 63% lager per inwoner. De verklaring hiervoor is dat de projectkosten niet in de 

personele begroting zitten en buiten de benchmark vallen.  

 Burgerzaken 

De kosten liggen 28% lager. De gemeente verklaart dit door een relatieve hoge werkbelasting van de 

betreffende medewerkers. Het cluster burgerzaken is kwetsbaar bij uitval en ziekte.  

 Facilitaire dienst  

De kosten liggen 30% lager per inwoner. Een mogelijke verklaring is het nieuwe werken en de 

zelfwerkzaamheid van deze dienst met een hoge inzet van de betreffende medewerkers. 
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 Belastingen 

De kosten liggen 48% lager per inwoner. Een mogelijke verklaring is dat dit team de basisregistraties 

als basis neemt en er relatief veel in het proces gestandaardiseerd en geautomatiseerd is.  

 

13 Trendanalyse 

 

In dit hoofdstuk treft u een aantal belangrijke trends aan voor de gemeente Woerden. Deze trends 

geven u informatie en kunnen u helpen bij kiezen uit de scenario’s.  De invoering van de 

Omgevingswet en het partnerschap met Oudewater vallen buiten de beschreven trends, maar zijn 

zeker relevant. Hieronder worden 5 trends besproken. In de bijlage treft u de uitgebreide analyse en 

11 concrete uitdagingen voor de gemeente.  

 

 

 

1. Demografie 

 

De bevolking groeit. Het Planbureau Leefomgeving (PBL) verwacht tussen 2015 en 2030 een toename 

van de bevolking tussen de 2,5% en 10%. In 2040 heeft Woerden ca. 56.000 inwoners. De regio 

Utrecht heeft ruim 730.000 inwoners, de verwachting is dat dit er in 2040 ruim 850.000 zullen zijn. In 

project Leidsche Rijn (Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern) wonen op dit moment ca. 85.000 

inwoners, dit aantal neemt toe tot ruim 100.000 in 2040.  

 

De bevolking vergrijst. Het percentage 65+’ers zal met bijna 11% stijgen tot 28% van de bevolking in 

2040, terwijl het percentage 30 tot 64-jarigen zal afnemen met circa 8%. Het aandeel van de 

bevolking tot en met 29 jaar zal afnemen.  

 

De bevolking individualiseert. De prognose uit 2013 is dat er in 2060 in Nederland 44% 

alleenwonenden zullen zijn (3,8 miljoen), tegen 37%5 nu. In de gemeente Woerden is het aandeel 

eenpersoonshuishoudens tussen 2015 en 2030 geprognotiseerd (2016) tussen de 30% en 35%.  

 

We wonen langer thuis, ook als we ouder zijn of complexe problemen hebben. Het aantal intramurale 

plekken zal naar schatting met 40% afnemen in de komende decennia, waarbij de vraag naar 

thuiszorg toeneemt met 32% en verpleeghuisopname met 40%. Er is ook sprake van toenemende 

druk op mantelzorgers en vrijwilligers en een toename van verwarde personen in de wijk. Er ontstaat 

(versterkte) sociale problematiek (waaronder eenzaamheid) zoals onvoldoende aandacht voor 

gezonde leefstijl. 

                                                           
5
 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek  
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2. Mobiliteit  

Automobiliteit in Woerden neemt toe. Op basis van de woningbouwontwikkeling, toenemende 

behoefte tot verplaatsing, mobiliteit van ouderen en economische ontwikkeling worden ruim 18.000 

tot 20.000 extra autoritten per weekdag gemaakt.6 Deelconcepten van auto’s en elektrisch rijden 

zullen toenemen. Experts verwachten zelfrijdende auto’s op lange termijn (2070).7  

 

De e-bike legt meer kilometers af met jongere gebruikers. Tussen 2013 en 2016 is er sprake een 

verjonging in het gebruik van de e-bike. Het gebruik van de e-bike nam tussen 2013 en 2016 onder 

12- tot 50-jarigen toe van 16 naar 19 procent van de e-bikekilometers en onder 50- tot 65-jarigen 

steeg het aandeel van 30 tot 35 procent van alle e-bikekilometers. De e-doet het goed op de 

snelfietsroutes met een aandeel van ongeveer 30%8.  

 

De intercity Utrecht CS-Leiden wordt voor Woerden vervangen door een sprinter. Een onderzoek van 

de Provincie Zuid-Holland richt zich op de ‘versnelde intercity’ variant. In deze variant worden de 

huidige twee intercity’s per uur aanmerkelijk versneld door alleen te stoppen op de stations Leiden 

Centraal, Alphen aan den Rijn en Utrecht Centraal. Hierdoor komen Leiden en Utrecht in tijd 

aanzienlijk dichter bij elkaar te liggen en wordt de uitwisseling tussen beide steden versterkt.  

 

Regionale mobiliteit levert knelpunten op. Wat betreft de regionale mobiliteit verwacht de Nationale 

Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) tussen 2017 tot 2040 een sterke groei van de mobiliteit 

(personenvervoer) in de regio Utrecht tot 45% meer kilometers. Het levert knelpunten op alle 

vervoerstypen op alle hoofdwegen in de regio.9  

  

                                                           
6
 Dit komt overeen met de hoeveelheid verkeer dat op dit moment ieder etmaal op een weekdag over de 

Hollandbaan/ Wulverhorstbaan (nabij Het Vinkje) of de Europabaan rijdt. 
7 Presentatie dr. G. Mingardo aan college inzake parkeerbeleid 
8
 Zie Centrum voor Regelgeving en Onderzoek Grond-, Water-, Wegenbouw en Verkeerstechniek, CROW] 

9
 Eindrapportage UNED (p.28) voor de omgang van de gemeente Utrecht met deze uitdagingen.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-2017-nmca
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-2017-nmca
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3 Woningbouw 

 

Er is een scheefgroei van het huizenaanbod. Door de ontwikkeling van de huizenprijzen in de regio 

Utrecht is het moeilijk voor starters en sociale huurders een passende woning te vinden. Voor de 

sociale huur ligt er tot 2030 een opgave tussen de 320 en 670 woningen. Er komt een extra druk op 

de sociale huurwoningmarkt door uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Bij 

het woningaanbod dient ook rekening gehouden te worden met de toename van het aantal 

eenpersoonshuishoudens. 

 

Regionaal bouwt men ‘verdicht stedelijk rond knooppunten’. De combinatie van de regionale 

woningbouwopgave en de regionale mobiliteitsopgave leidt tot de (bestuurlijke) trend van de 

concentratie van woningen op plaatsen waar men gemakkelijk kan wisselen tussen mobiliteit te voet, 

met een fiets, met openbaar vervoer en de auto. Woerden heeft de potentie zich te ontwikkelen tot 

zo’n punt. 

 

 

 

 

4 Duurzaamheid 

 

Aardgas wordt minder gebruikt. Ten gevolge van de aardbevingen in Groningen met de politieke 

dynamiek daaromheen en de weerstand tegen het kleine velden beleid van de overheid (ook in 

Woerden), is de ontwikkeling naar aardgasvrij (ver)bouwen in een stroomversnelling gekomen. De 

Rijksoverheid streeft ernaar in 2050 aardgasvrij te zijn. Woerden ondertekent de Green Deal 

Aardgasvrije wijken. 

 

We gaan onze eigen energie opwekken. Decentrale energieopwekking is een gevolg van de noodzaak 

de CO2-uitstoot te besparen en de dalende prijs van zonnepanelen. Er ontstaan bijvoorbeeld lokale 

energie coöperaties op buurt en wijkniveau (bijvoorbeeld Batensteinbad in Woerden), onze 

investeringsmodellen worden anders. Daarbij wordt de energieproductie ook verduurzaamd en 

verspreid doordat windmolens efficiënter energie leveren.   

 

De bodem blijft dalen. Woerden ligt voor 80% op veenweidegebied dat jaarlijks rond de 1 à 2 cm 

daalt. Hierdoor zullen de boeren op een andere wijze met hun land en hun bedrijfsvoering om 

moeten gaan, bijvoorbeeld door nieuwe soorten teelt, en moeten huizen en wegen innovatief 

worden aangelegd.  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83490ned&D1=0&D2=1&D3=0&D4=424&D5=0,3,8,13,18,l&VW=Chttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/07/ea
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5 Participatieve democratie 

 

De inwoner verwacht meer van de overheid. O.a. door veranderingen in communicatietechnologie 

verwachten inwoners een directere betrokkenheid bij besluitvorming of overheidsactiviteiten 

wanneer het hen raakt. Meer dan de helft van de respondenten uit het Landelijk Kiezers Onderzoek 

vindt dat er voldoende manieren moeten zijn om burgers invloed te geven op belangrijke besluiten. 

Tegelijkertijd is slechts 29% lokaal actief buiten de gemeenteraadsverkiezingen om en is 56% het 

eens met de stelling dat de gemeenteraad uiteindelijk de knopen moet doorhakken. (LKO 2016, p. 

35).  

 

Inwonersinitiatieven veranderen van aard. Waar initiatieven van inwoners in de jaren ’90 van de 

vorige eeuw en het begin van het tweede millennium vooral gericht waren op sociale cohesie 

(‘buurtbarbecue’), zijn initiatieven nu ook gericht op het overnemen van taken van de (lokale) 

overheid, bijvoorbeeld het onderhoud openbaar park door een buurt. In Woerden is de exploitatie 

van de zwembaden hier een goed voorbeeld van.   

 

De overheid verwacht meer van de inwoner. Ten gevolge van de decentralisaties van de Rijksoverheid 

verwacht de gemeente meer verantwoordelijkheid van de inwoners (sociaal domein, invoering 

omgevingswet), maar individualisering, verharding en tijdsdruk (o.a. toename mantelzorg) brengen 

tijdsinvesteringen voor initiatieven en participatieve democratie in gedrang. 
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14 Bestuurlijke ambities  

 

Via uw verkiezingsprogramma10 heeft u de inwoners laten weten welke specifieke ideeën u heeft 

voor de gemeente Woerden. De programma’s zijn in dat opzicht ook een bril, waardoor u kunt kijken 

naar alle ambities en besparingsmogelijkheden in de geschetste scenario’s. De kiezer heeft u gekozen 

als raadslid (vaak met behulp van https://www.woerden.kieskompas.nl/nl/ ) in de verwachting dat 

een deel van uw programma kan worden gerealiseerd.  

Tijdens de coalitieonderhandelingen kan de gemeentelijke organisatie u  ondersteunen om uw 

ideeën waar nodig financieel te vertalen, zodat zij onderdeel kunnen worden van het totaal aan 

ambities en besparingsmogelijkheden, inclusief de in de begroting op te nemen effecten en 

resultaten, die aan de budgetten gekoppeld zijn. 

 

Een terugkerend programmapunt in de verkiezingsprogramma’s is de westelijke randweg, die hier 

kort wordt uitgelicht. Tijdens een informatieavond11 op 21 februari zijn de onderzoeken 

gepresenteerd. De westelijke randweg vergt een investering tussen 9,5 en 33,5 miljoen euro met een 

bandbreedte van 40%. De jaarlijkse onderhoudskosten worden geraamd, afhankelijk van de keuze, 

van € 150.000 per jaar tot € 350.000 per jaar. Dit kan een interessante investering zijn als hier baten 

tegenover staan. Adviesbureau Ecorys is gevraagd om de maatschappelijke kostenbaten-analyse 

(MKBA) op te stellen. In een MKBA worden alle kosten en baten meegewogen. Een MKBA kent een 

zeer strikte berekeningswijze voor een zo zuiver mogelijk beeld. De MKBA verschijnt later omdat dit 

het sluitstuk vormt van alle onderzoeken. Voor uw afweging is het belangrijk om daarbij ook de 

kosten en opbrengsten specifiek voor de gemeentelijke begroting in kaart te hebben.  

 

  

                                                           
10

 Zie voor alle verkiezingsprogramma’s: https://woerden.tv/gemeenteraadsverkiezingen-woerden-kiest/  
11

 Zie ook https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2018/21-
februari/20:00/21-45-Sluiting-plenair-deel-van-de-bijeenkomst 
 

https://www.woerden.kieskompas.nl/nl/
https://woerden.tv/gemeenteraadsverkiezingen-woerden-kiest/
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2018/21-februari/20:00/21-45-Sluiting-plenair-deel-van-de-bijeenkomst
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2018/21-februari/20:00/21-45-Sluiting-plenair-deel-van-de-bijeenkomst
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Voorbeeldperspectief  
 

In de voorgaande hoofdstukken is u een groot aantal scenario’s aangereikt. Bij wijze van voorbeeld 

presenteren we u een perspectief om aan te geven hoe u om zou kunnen gaan met alle 

keuzemogelijkheden. Het doel hiervan is om u  een voorbeeld te geven van mogelijke samenhang 

tussen de scenario’s en de daaraan gerelateerde knoppen uit de Taskforce.  

 

De financiële situatie, benchmark en trendanalyse (de brillen) geven u extra informatie die u kunt 

gebruiken om prioriteiten te stellen tussen scenario’s, maar ook om keuzes te kunnen maken binnen 

een scenario van een specifieke Taskforce. Het perspectief is een gedachtenexperiment van de 

ambtelijke organisatie, om u te helpen bij het opstellen van uw eigen richting: de politieke keuze is 

vanzelfsprekend geheel aan u.  

Menukaart  

De door u te maken keuzes in de onderhavige scenario’s in de taskforces zijn als het ware 

ingrediënten van de menukaart. Belangrijkste regel van de menukaart is dat u de rekening moet 

kunnen betalen. Waar u graag extra uitgaven wilt doen, dient u deze te compenseren met 

inkomsten.  

 

Inkomsten gemeente      speelruimte    Uitgaven gemeente 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  Sociaal Domein  

IBOR 

Duurzaamheid  

 

Onderwijs 

huisvesting 

Organisatie 

 
Overige  

Besparingen  

 

Belastingen 
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In de figuur ziet u de totale speelruimte per onderwerp. Bij Sociaal Domein, bij Organisatie en in 

mindere mate bij Duurzaamheid kunt u kiezen voor een plus (groen) scenario of een min (rood) 

scenario. Bij IBOR en Onderwijshuisvesting kunt u uitsluitend kiezen voor een plusscenario, de mate 

waarin geeft u wel keuzeruimte. Bij de overige posten is uitsluitend gekeken of er nog besparingen 

mogelijk zijn, dus rood. Dat geldt ook voor de belastingen, waar de ruimte in meer inkomsten is 

bekeken.  

 

 

Het voorbeeld dat hier wordt uitgewerkt is in extreme mate doorgetrokken, waarbij de genoemde 

bedragen zich over 10 jaar voordoen. Zo kunnen we een directe relatie met de huidige tabellen uit de 

scenario’s te voorkomen. Het is en blijft een voorbeeldperspectief, bedoeld om de doorwerking en 

samenhang van alle keuzemogelijkheden te laten zien. De exacte invulling zal, afhankelijk van de 

politieke keuzes, nader worden uitgewerkt.  

 

Bij de perspectieven gelden de volgende spelregels:  

 Balans. Extra uitgaven dienen te worden gecompenseerd door besparingen elders of 

verhoging van de inkomsten  

  Robuust. Investeringen of besparingen werken door in de daaropvolgende jaren. Ook dan 

dienen deze uitgaven gedekt te zijn.  U dient daar rekening mee te houden.  
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Voorbeeld : accent op groen 

U bent van mening dat de gemeente Woerden stevig moet inzetten op het gebied van duurzaamheid, 

natuur en milieu, en dat inwoners en ondernemers hier indien nodig een duwtje in de rug nodig 

hebben. U heeft in de trendanalyse gelezen dat de energietransitie – waar het gasvrij wonen 

onderdeel van uitmaakt - een onomkeerbare ontwikkeling is, dat de bodemdaling voor Woerden een 

extra vraagstuk vormt en dat de e-bike in opmars is en deels invulling kan geven aan de 

mobiliteitsopgave van Woerden. U wilt graag dat Woerden voorloper is en blijft als het gaat om de 

ambitie klimaatneutraal te zijn. De benchmark vertelt u dat de apparaatskosten van de gemeente 

relatief hoog zijn. U vermoedt dat de taken die de gemeente uitvoert op het gebied van 

dienstverlening wellicht met een besparing kunnen worden uitgevoerd. U gaat dan ook met interesse 

de Taskforces lezen.  

 

U zou als volgt te werk kunnen gaan:  

1. Allereerst gaat u na welke ambities u de komende jaren graag gerealiseerd zou zien worden. 

2. Duurzaamheid is u aan het hart gelegen. De ambities die in het plusscenario van de Taskforce 

Duurzaamheid worden geschetst, ziet u als zeer gewenst om de komende jaren stappen te 

kunnen zetten. Binnen het plusscenario heeft de Turbovariant uw voorkeur. U heeft in totaal  

€ 2 miljoen nodig om deze ambities te realiseren. 

3. U vindt de openbare ruimte ook van groot belang, waarbij u er vooral aan hecht dat er voldoende 

brede fietspaden komen om het vervoer per e-bike aantrekkelijk te maken, dat er voldoende 

groen blijft binnen Woerden met wat u betreft minder regulier onderhoud. U wilt dat er 

geïnvesteerd wordt in een straatverlichting door Ledlampen. U ziet dat uw ambities in IBOR € 5 

miljoen gaan kosten.  

4. Binnen onderwijshuisvesting kiest u er bewust voor om middelen beschikbaar te stellen voor 

duurzame vervanging, maar u stelt geen extra middelen beschikbaar voor de wensen met 

betrekking tot inclusie. U ziet in de berekening dat deze extra ambities de komende jaren € 0,5 

miljoen extra gaan kosten, maar u beseft dat de benodigde middelen de daaropvolgende jaren 

verder stijgen.  

5. U kiest ervoor om een deel van de benodigde middelen te halen uit een besparing in het Sociaal 

Domein. U selecteert in het min-scenario een aantal knoppen waardoor u een besparing 

realiseert van € 2 miljoen structureel. 

6. U kiest ook voor het min-scenario bij organisatieontwikkeling. De benchmark heeft in uw ogen 

laten zien dat binnen de organisatie ruimte is voor andere keuzes, zeker daar waar het gaat om 

inhuur en taken belegd bij derden. U wilt hier € 1 miljoen besparen.  

7. Op de overige posten in de begroting denkt u met taakstellingen over de hele linie  nog € 2 

miljoen te kunnen besparen.  

8. U komt nog € 2,5 miljoen tekort. U wilt onder andere de OZB verhogen om dit bedrag binnen te 

halen. De benchmark heeft laten zien dat Woerden bovendien relatief een lage OZB heeft.  
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Als we de bovengenoemde keuzes terugplaatsen in de menukaart, dan deze er als volgt uit: 
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