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Samenvatting 
Door middel van deze Kadernota 2022-2025 vult de raad zijn Kaderstellende rol en en geeft de raad daarmee richting aan 
voor het opstellen van de begroting 2022-2025. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
De Kadernota vast te stellen met inachtneming van: 
1. Het opnemen van de volgende bedragen in de begroting 2022-2025: 
 

  
 
 
 
2. Het opnemen van de investeringen uit de investeringsplanning riolering, afval en reiniging, begraafplaatsen, parkeren 
en niet kostendekkende vervangingsinvesteringen, 
  
 
   
 
Inleiding 
Woerden kent voor wat betreft de Planning & Control cyclus de volgende instrumenten:  
   



a. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en de tussentijdse beleidsverantwoording). 
b. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting). 
c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten). 
d. Najaarsrapportage (financiële en beleidsmatige ontwikkelingen begrotingsjaar). 
e. Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig).  

 
Wat nu voorligt is dus de Kadernota 2022-2025. De Kadernota wordt separaat gepresenteerd om meer inhoud en 
duidelijkheid te geven aan de functie hiervan: Kaderstelling met betrekking tot de begroting 2022-2025.  
 
Duidelijk mag zijn dat de Voorjaarsrapportage dus een (bij)sturingsinstrument is voor 2021-2024 en de Kadernota richting 
geeft aan de jaren 2022-2025. De Kadernota start met het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage. Daaronder wordt de 
inventarisatie van de 3O’s opgenomen (Onvoorzienbaar - de afwijking was niet te voorzien, het was niet aan te zien 
komen -> Onvermijdbaar  - als er sprake is van uitgaven op basis van een wet, contract/overeenkomst, of er is sprake 
van  een zwaarwegende politieke toezegging/politiek belang -> Onuitstelbaar - het kan niet worden uitgesteld/moet op 
korte termijn worden uitgevoerd. In 2020 heeft de raad een besluit genomen over de Strategische Heroriëntatie. Deze is 
vervolgens in de begroting 2021-2024 verwerkt. 
 
Gezien deze Strategische Heroriëntatie, waarin een pakket aan ombuigingen + verhogingen van baten zit, zetten wij in op 
een budgettair neutraal effect voor bestaand beleid, doen wij wat wij hebben beloofd en doen wij geen nieuwe, niet echt 
noodzakelijke financiële voorstellen. .  
  
 
   
 
Participatieproces 
Niet van toepassing 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Met deze Kadernota geeft de raad richting aan het college met betrekking tot het opstellen van de begroting 2022-2025. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De Kadernota 2022-2025 wordt verwerkt in de begroting 2022-2025. 
 
   
 
Argumenten 
Besluitvorming omtrent de Kadernota is nodig om deze in de begroting 2022-2025 te kunnen verwerken. 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
Er zijn ten opzichte van de Kadernota zelf (zie bijlage) geen aanvullende risico's te melden. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Met inachtneming van de Voorjaarsrapportage en de Kadernota komt het meerjarensaldo er als volgt uit te zien: 
 

  
 
Het moge duidelijk zijn dat dit een indicatief saldo is, doorgetrokken vanuit de Voorjaarsrapportage 2021-2024 en de 
begroting 2022-2025 er anders uit zal zien. Immers, belangrijke onderdelen als de Algemene Uiktering (mei circulaire) , 
de verbonden partijen, rente/afschrijvingen, etc. moeten nog in de begroting worden verwerkt. 
 



   
 
Communicatie 
De Kadernota 2022-2025 wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel) toezicht gestuurd. 
 
   
 
Vervolgproces 
De Kadernota 2021 wordt in de begroting 2022-2025 verwerkt. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
- Artikel 186 van de Gemeentewet; 
- Financiële Verordening Woerden; 
- Financiële Sturing (Concernkader). 
 
   
 
Bijlagen 
- Kadernota 2022-2025 D/21/021813 
- Investeringsplanning niet dekkende vervangingsinvesteringen D/21/022161 
- Investeringsplanning begraafplaatsen D/21/022155 
- Investeringsplanning parkeren D/21/022160 
- Investeringsplanning afval reiniging D/21/022162 
- Investeringsplanning riolering D/21/022159 
- Raadsbesluit D/21/021813 


