Amendement - Beperking OZB-verhoging met 7%
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 september 2020, gelezen het raadsvoorstel
Strategische heroriëntatie(20R.00795),
Besluit
Het eerste beslispunt uit het raadsvoorstel te wijzigen in:
1. Het voorgestelde scenario met bijbehorend maatregelenpakket vast te stellen, onder andere
bestaande uit:
a. Maatregelen in categorie 1+2+3;
b. Een stijging OZB van 8% in 2021, 5% in 2022, 3% in 2023 en 0% in 2024;
c. Een strategische buffer van 1000.000 vormen in de begroting voor mogelijke tegenvallers in
de toekomst:
i. Het budgetrecht voor gebruik van deze buffer berust bij de raad;
ii. Eventuele structurele meevallers komen ten gunste aan deze buffer;
iii. De hoogte van de buffer komt in het huidige meerjarenperspectief uit op:
Jaar
Strategische buffer (€)

2021

2022

2023

2024

2025 e.v.

0

1000.000

700.000

0

0

Toelichting
Met het oog op de financiële houdbaarheid van de begroting wordt voorgesteld een strategische buffer
op te nemen in de begroting. De indieners stellen voor om dit specifieker vast te leggen in de
beslispunten en hierbij op te nemen wat het doel is (mogelijke tegenvallers in de toekomst), hoe gebruik
tot stand komt (budgetrecht bij de raad) en hoe de voeding tot stand komt in de komende jaren
(structurele meevallers komen ten gunste aan deze buffer.
In het voorstel van het college is vanaf 2022 een hoogte van de buffer opgenomen van 1000.000 euro.
Indieners stellen voor om deze hoogte met dit amendement naar beneden bij te stellen op de
middellange termijn en dit geld te gebruiken voor het verlagen van de voorgenomen OZB-verhoging met
7% in de jaren 2023 en 2024. Op die manier blijft er de noodzakelijk spanning op de begroting staan om
scherp aan de wind te zeilen en steeds de afweging te maken tussen bezuinigen en lastenverhogen. Ook
omdat we weten dat in het huidige beeld de structurele kosten in de toekomst verder zullen stijgen. Het
versterkt de begrotingsdiscipline als bij de desbetreffende voorjaarsoverleggen in die jaren de raad het
besluit neemt of deze middelen nodig zijn en wat de andere opties zijn. Ook omdat deze jaren buiten de
huidige bestuursperiode zijn gelegen.
De voorgestelde verhoging van OZB in de eerste jaren zijn noodzakelijk om het huishoudboekje op orde te
houden, de kostenstijgingen in het sociaal domein op te vangen en de noodzakelijke investeringen te
bekostigen.
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