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RAADSVOORSTEL 
20R.00055 

 

 

 

 

  

Indiener:                                College van burgemeester en wethouders 

Datum:                                28 januari 2020 (aangepast op 13 februari 2020) 

Portefeuillehouder(s):         Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s):                    Financiën 

Contactpersoon:                  P.J. Vonk BEc (strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C). 

Tel.nr.: 0653318631 E-mailadres: vonk.p@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

 

notitie Investeringsplanning en autoriseren investeringskredieten kalenderjaar 2020 

 

Samenvatting: 

 

Wij stellen de raad voor de notitie investeringsplanning voor kennisgeving aan te nemen en de 

kredieten voor het kalenderjaar 2020 te autoriseren. 

 

Gevraagd besluit: 

 

1. De Notitie investeringsplanning voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Op basis van de bijlagen ‘Actualisering investeringsplanning vervangingen en bestaand’ en 

‘Actualisering riool en reiniging’ de investeringskredieten voor het kalenderjaar 2020 te 

autoriseren met een totaal van € 14.437.000, waarvan een bedrag van € 6.824.000 reeds is 

geautoriseerd bij vaststelling van de programmabegroting 2020. 

 

Inleiding  

 Bij de begrotingsbehandeling 2020-2023 is een ‘’notitie investeringsplanning’’ aangekondigd. In de  

 Langetermijnagenda is gepland dat de notitie investeringsplanning medio januari aan de raad zal    

 worden aangeboden. Door middel van deze notitie wordt hieraan invulling gegeven.  

 

 De gemeenteraad heeft de adviezen uit het Deloitte-rapport ‘Financiële gezondheid van de  

 gemeente Woerden’ overgenomen als kader voor de begroting 2020-2023. Verder is eerder  

 bepaald dat deze opgenomen moet worden in de nota Financiële Sturing. 

 

De notitie is in verband met de leesbaarheid opgebouwd vanuit de volgende modules:  

A. Actualisering investeringsplanning 2020-2023.  

B. Taakstelling opschuiven investeringen.  

C. Indicatie schuldquote tot en met 2030. 

D. Relatie strategische heroriëntatie.  

E. Investeringspauze 2020. 

 

 In de bijgevoegde notitie investeringsplanning worden deze punten individueel nader toegelicht.   

 Per punt wordt onder het kopje ‘’argumenten’’ een kort resume gegeven.  



Pagina 2 van 6 
 

Wat willen we bereiken? 

Door middel van deze notitie investeringsplanning is – conform de wens van de raad – een prognose 

opgesteld van de schuldquote en is de investeringsplanning geactualiseerd.  

 

Hiermee is input gegeven aan de strategische heroriëntatie.  

 

 Wat gaan we daarvoor doen? 

 Als de investeringen voor 2020 worden geautoriseerd kunnen de voorbereidingen hiervoor worden   

 gestart.    

  Argumenten 

Ad A: Actualisering investeringsplanning 2020-2023.  

De investeringsplanning uit de voorjaarsnota 2019/begroting 2020-2023 is geactualiseerd en de 

effecten hiervan op de schuldquote zijn doorgerekend. Dit leidt tot de volgende resultaten: 

 

 
 

Hoewel alle investeringen zijn beoordeeld om te komen tot een reële planning en ten opzichte van 

de investeringsplanning uit de begroting in 2020 10% aan investeringen is verschoven, kan gesteld 

worden dat dit niet leidt tot een substantiële aanpassing van de schuldquote. Verder in dit 

raadsvoorstel gaan wij hier nader op in. De eerste jaren neemt de schuldquote af, in het jaar 2023 

neemt deze toe. Dit wordt met name veroorzaakt door de actualisatie van investeringen IBOR, 

scholen, brug en de ongelijkvloerse kruising. De mutaties kunt u zien in de bijlage actualisering 

planning vervangingen en bestaande investeringen (groen is verschoven).  

 

Ad B: Taakstelling opschuiven investeringen.  

In de begroting 2020-2023 was in het dekkingsplan voorzien in een bezuiniging vanwege het 

opschuiven van investeringen van: 

2020        €  50.000 

2021        - 250.000 

2022        - 300.000 

2023        - 325.000 

 

Na de actualisatie van de investeringsplanning resteert nog: 

2020        €  50.000 -/- 

2021        -   43.031 -/-  

2022        -   42.632 + 

2023        -   77.457 -/- 

 

De -/- bedragen zijn nog te realiseren taakstellingen. Gezien de ervaringen in de vorige jaren, de 

volumes van het investeringsniveau, verwachten wij dat deze bedragen gerealiseerd zullen worden. 
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Samenvatting/opbouw nieuwe investeringsplanning 2020-2023: 

 
 

Uit bovenstaand overzicht kan in één oogopslag worden gezien welke investeringen het grootste 

aandeel vormen in het totaal aan investeringen.  

 

Ad C: Indicatie schuldquote tot en met 2030. 

De raad heeft gevraagd de schuldquote door te trekken naar 2030. Bij deze indicatieve berekening 

hebben wij de belangrijkste investeringen (zie bovenstaande tabel) geprognosticeerd. De overigene 

investeringen hebben een beperkte impact op de schuldquote en zijn investeringen die op korte 

termijn vervangen moeten worden.    

 

Tabel doortrekken investeringen bestaand beleid (tot en met 2030): 

 

 
 

Uit deze tabel blijkt dat de schuldquote, exclusief grondbedrijf, stijgt met 20%. Dat de schuldquote 

hoger wordt komt ook doordat de vervangingsinvesteringen hoger zijn dan de vrijvallende 

afschrijvingen. Dit vindt zijn oorsprong weer doordat investeringen in het verleden op een andere 

wijze zijn gedekt (o.a. uit reserves, grondexploitaties, zie ook het rapporten destijds van Deloitte en 

Berenschot en de bestuurlijke reactie hierop). Dit is dus aan de voorkant al een verstoring van een 

‘’ideaalcomplex’’. Overigens tekent de lijn zich af dat - bij ongewijzigd beleid – de stijging van de 

schuldquote afvlakt de verwacht mag worden dat deze daarna niet (veel) meer zal stijgen, omdat 

dan de jaarlijkse investeringen steeds meer uit door afschrijving vrijgekomen middelen kan worden 

gefinancierd.  
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Grafiek saldo investeringen versus afschrijvingen: 

 

 
 

Verloop schuldquote tot en met 2030: 

 

 
 

Verloop schuldquote tot en met 2030 in grafiekvorm: 
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In bovenstaande tabel en grafiek wordt het verloop van de schuldquote cumulatief weergegeven. In 

2030 komt de schuldquote uit op 192%. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de benodigde 

bedragen voor IBOR/rioleringen en onderwijshuisvesting. Deze stijging bleek overigens al uit de in  

2018 opgestelde Taskforces.   

 

Wij zijn bezig met het samenstellen van een strategische investeringsplanning voor de lange termijn. 

Dit overzicht bestaat uit investeringen op het gebied van verkeer/vervoer, ruimtelijk ordening, 

woningbouw (bovenwijkse voorzieningen +).  

 

Ad D: Relatie strategische heroriëntatie.  

Zoals hierboven uit de ‘’tabel doortrekken investeringen bestaand beleid’’ werd geconcludeerd wordt 

de stijging door een beperkt aantal posten veroorzaakt. Dit maakt dan ook dat – om te komen tot 

een lagere schuldquote – beleidsmatige keuzes moeten worden gemaakt, die een (positieve) 

doorwerking hebben in de schuldquote. Dat kunnen (investerings-) keuzes betreffen op het gebied 

van IBOR en/of onderwijshuisvesting, het creëren van een structureel begrotingsoverschot (zie 

rapport Deloitte), het verkopen van gemeentelijke gebouwen, of een combinatie hiervan. 

 

Duidelijk is dus wel dat nu nog geen substantiële verlaging mogelijk is en dat deze keuzes bij de 

strategische heroriëntatie gemaakt zullen (moeten) worden.  

 

Ad E: Investeringspauze 2020. 

De raad heeft bij de begroting 2020-2023 besloten tot een ‘’investeringspauze’’ besloten voor de 

investeringen 2020, met uitzondering voor een aantal investeringen op het gebied van de openbare 

ruimte ter hoogte van € 6.824.000. Om geen nieuwe achterstand op te lopen en de voorbereidende 

werkzaamheden niet verder te stagneren is het wenselijk de kredieten voor het kalenderjaar 2020 te 

autoriseren.  

 

  De kredieten moeten worden geautoriseerd om de investeringen conform planning te kunnen    

  realiseren. 

 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

Niet van toepassing. 

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Bij de voor- en/of najaarsnota zullen de mutaties in de kapitaallasten worden verwerkt (invulling 

taakstelling, dus budgettair neutraal). 

 

Communicatie 

 

Met de betreffende partners is omtrent de verschuiving in de investeringsplanning gecommuniceerd.  

 

 

Vervolgproces 

 

De notitie investeringsplanning met bijbehorende bijlagen zullen bij de strategische heroriëntatie 

worden meegenomen. 
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Bevoegdheid raad: 

 

De gemeenteraad is op grond van art. 147 lid 2 in samenhang met art. 108 lid 1 van de 

Gemeentewet bevoegd tot het vaststellen van het beleid.  

 

Bijlagen: 

- Notitie investeringsplanning 

- Actualisering investeringsplanning vervangingen en bestaand 

- Actualisering riool en reiniging 

 

 

 

 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 


