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Onderwerp: Begroting 2021-2024  

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 

 
gelezen het voorstel d.d. 6 oktober 2020 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 189  
 

b e s l u i t: 
 

1. De programmabegroting 2021 vast te stellen, met dien verstande dat de punten a t/m f 
worden verwerkt: 
a. De ambities ‘Ruimtelijke ontwikkeling en wonen’ (programma 6, p. 63) wordt aangevuld 

met de volgende passage: De zoek- en wachttijden voor een woning in onze gemeente 
wordt teruggebracht naar een geaccepteerde wachttijd van twee jaar. 
Aan de tabel eigen indicatoren op p. 66 wordt de volgende regel toegevoegd: 
 

Omschrijving  Huidig Streefwaarde 2025 
Wachttijd tussen inschrijving en 
toewijzing voor actief woningzoekende 
starters 

4,5 jaar 2 jaar 

Wachttijd tussen inschrijving en 
toewijzing voor actief woningzoekende 
doorstromers 

4,2 jaar 2 jaar 

 
b. Bij programma 3 (Sociaal Domein) wordt het taakveld 7.1 (volksgezondheid) aangevuld 

met de volgende ambitie:  
Op het gebied van Volksgezondheid streeft de gemeente naar versterking van het 
Zorgaanbod in Woerden met minimaal een volwaardige polikliniek, een vorm van 
spoedeisende Zorg, huisartsenzorg ook in de avonden en het weekeinde, brede 
diagnostiek, een apotheekfunctie die ook in de avonden het weekend beschikbaar is en 
ruimte voor het Daan Theeuwes Centrum , de St. Maartenskliniek, het Zorghotel en 
ouderen-zorgwoningen. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met het St. Antonius 
Ziekenhuis, de Woerdense huisartsen en apothekers en mogelijke aanbieders die het 
zorgaanbod willen en kunnen uitbreiden en versterken. 
  

c. Bij programma 2 (Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer), ambities fysiek beheer (p. 
17) wordt de volgende ambitie toegevoegd: 
Bloeiende bermen 
Het aantal bloeiende bermen waarin een bloemenmengsel wordt ingezaaid wordt 
vergroot in zowel Woerden als de kernen. Initiatieven van bewoners om de eigen 
leefomgeving meer kleur te geven door bloemenborders en bloeiende bermen aan te 
leggen worden gestimuleerd. 



 
d. Op pagina 5, boven punt 2 (financiën/financiële beschouwingen) wordt de volgende tekst 

toegevoegd: 
Samen tegen Corona 
In 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid ook het bestrijden van de gezondheidscrisis als 
gevolg van COVID-19 een belangrijk aandachtspunt zijn voor de gemeente. Een 
belangrijk aandachtspunt is het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Het 
resultaat dat we met onderstaande inspanningen willen bereiken is het samen met 
inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers beperken en opvangen van deze 
sociale, maatschappelijke en economische gevolgen. De gemeente gaat in een 
programmatische aanpak in elk geval met deze volgende drie opgaven aan de slag: 
 
1. Op het gebied van werk worden de inspanningen voortgezet om in overleg met 

Ferm Werk, het UWV, ondernemers, het onderwijs en maatschappelijke partners als 
de Technohub doelgerichte maatregelen te nemen en afspraken te maken om 
werkloosheid tegen te gaan en mensen van werk naar werk en van werk naar 
onderwijs en werk te begeleiden. 

2. Met horeca, winkeliers, cultuurinstellingen, vastgoedeigenaren, Woerden Marketing, 
inwoners en de Vestingraad worden de gesprekken voortgezet om de impact op de 
Woerdense binnenstad het hoofd te bieden en maatregelen te nemen of voor te 
leggen aan de raad om te komen tot (nieuw) perspectief. Dit wordt ook gedaan met 
ondernemers in de wijk- en dorpscentra. Indien nodig worden visies en gemaakte 
afspraken herijkt of vernieuwd. 

3. Met maatschappelijke organisaties en instellingen, de Participatieraad, wijk- en 
dorpsplatforms, (sport)verenigingen en inwoners wordt verder gesproken over de 
sociale impact van corona op het welzijn van onze inwoners. Het bestrijden van 
eenzaamheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Er wordt met prioriteit ingezet 
op maatregelen en activiteiten om de sociaal-maatschappelijke gevolgen op het 
welzijn van onze inwoners op te vangen en te beperken.  

 
De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van 
de inspanningen. Indien nodig worden voorstellen voor activiteiten en 
beleidsaanpassingen voorgelegd.  

e. De hondenbelasting vanaf 2021 is maximaal 100% kostendekkend en wordt gedekt 
vanuit het positieve saldo van de begroting 2021.  
 

f. Aan programma 1 (bestuur, dienstverlening en veiligheid), taakveld 1.2 (openbare orde 
en veiligheid) wordt een bedrag van € 55.000 toegevoegd voor het in standhouden van 
vier Woerdense boa’s en dit wordt gefinancierd binnen programma 1 en programma 
Overhead. Indien dit niet toereikend is, wordt het binnen het geheel van de begroting 
gefinancierd. 

 
2. De jaarschijf 2021 van de investeringsplanning vast te stellen; 
3. Voor de jaren 2021-2024 en verder voor de investeringen in de openbare ruimte de volgende 

reeks ombuigingen vast te stellen: 

2021 x mln 2022 x mln 2023 x mln 2024 e.v. x 
mln 

 0 2.5 3.7 4.5 
 

4. De meerjarenraming 2022-2024 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de 
jaren 2022-2023 en 2024;  

5. Vanaf 2022 een structureel bedrag van € 2 miljoen toevoegen aan de Algemene Reserve; 
6. Het voorgestelde bedrag van € 400.000,- voor een strategische buffer in 2021 extra toe te 

voegen aan de algemene reserve om daarmee de schuld te verminderen; 
7. In de Programmabegroting 2021 – 2024 wordt in de jaarschijf 2022 vanuit de strategische 

buffer (die gevormd is bij de strategische heroriëntatie; omvang in 2022: 1 miljoen euro) een 
bedrag van € 850.000,- overgebracht naar de algemene reserve, ter compensatie van de 
voorgestelde netto uitname uit de algemene reserve in jaarschijf 2021*; 
De voorgestelde onttrekking aan de algemene reserve in 2022 van € 700.000,- wordt als 



‘voorlopig’ aangemerkt met de opmerking ‘te dekken bij de voorjaarsnota 2021’, waarbij het 
college de opdracht krijgt om met voorstellen te komen om dit bedrag op een andere wijze te 
financieren. 

8. In te stemmen met een strategisch investeringsvolume van € 15 miljoen tot 2030 en het 
college te verzoeken voor de invulling hiervan separate voorstellen te doen. 
 

 

 
 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 6 november 2020, 

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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