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VOORGESTELD RAADSBESLUIT 

De raad besluit: 

de notitie Good Governance (G2) vast te stellen. 

Inleiding: 

Een sluitende meerjarenbegroting en een gezonde financiële toekomst zijn belangrijke uitgangspunten 
in het coalitieakkoord 2011-2014. Een stevige ombuigingsoperatie is onontkoombaar, ten dele als 
gevolg van eerder genomen lokale beslissingen en ten dele door bezuinigingen vanuit de 
rijksoverheid. De totaal te bezuinigen bedragen zijn nog niet definitief bekend, maar we houden 
rekening met een omvang van € 3,5 miljoen in 2011 tot € 10,5 miljoen in 2014. Een niet geringe 
opgave. Het in goede banen leiden van deze opgave is een van de uitdagingen voor de gemeente 
Woerden en maakt onderdeel uit van de zgn. G2-norm van de gemeente Woerden. G2 staat voor 
'Good Governance' en staat vrij vertaald voor "goed besturen". G2 is ontstaan door de behoefte aan 
controle op organisaties. G2 kan gezien worden als een set van regels waardoor besturen en directie 
leden gecontroleerd worden. 

In de bijgevoegde notitie richten we ons op de financiële beheersing / verantwoording van G2 binnen 
de gemeente Woerden. Financiële G2 (verbeteren budgetdiscipline). In deze notitie gaan we in op 
belangrijke onderdelen die van belang zijn voor de verbetering van de begrotingsdiscipline: 

Richtlijnen Post onvoorzien; 
Beheersing personele uitgaven; 
Goed budgetbeheer; 
Gebruik reserves en voorzieningen. 

Bevoegdheid: 

Beoogd effect: 

Verbeteren begrotingsdiscipline. 
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Argumenten: N.V.T. 

Kanttekeningen: N.V.T. 

Financiën: 

Door het vaststellen van de voorstellen in hoofdstuk 4 (gebruik reserves en voorzieningen) ontstaan 
incidentele en structurele voordelen. Deze voordelen worden na vaststelling verwerkt. 

Uitvoering: 

2011-2014 

Communicatie: N.V.T. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Notitie post onvoorzien 
Notitie Reserves 

Bij lagen: 

Notitie Good Governance (G2) - Verbeteren begrotingsdiscipline. 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris de burgemeester 
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