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PROGRAMMA 1 – BESTUUR EN ORGANISATIE 
�

1.1 Samenvatting 

Het collegeprogramma ‘Slanke overheid, sterke samenleving’ is leidend bij de uitvoering van de 
programmabegroting. In dit jaarverslag vindt u de resultaten geordend op programmaniveau. 
Voor het programma Bestuur en Organisatie betreft dit voornamelijk de uitvoering van het 
collegeprogramma, dat verder is uitgewerkt in het regiedocument. In de afgelopen periode is de 
aandacht verscherpt voor het boeken van resultaten op de doelstellingen. Op dit moment wordt hard 
gewerkt aan een plan om de dynamiek verder te versnellen.  

Naast het bovenstaande omvat het programma Bestuur en Organisatie een tweetal 
hoofddoelstellingen, namelijk “Een veilig Woerden” en “Dienstverlening”. Hieronder rapporteren we 
over de resultaten in het afgelopen jaar. 

Veiligheid 
In 2012 is het totaal aantal misdrijven in Woerden met 1% gedaald ten opzichte van 2011. De politie 
registreerde minder autokraken en geweldsdelicten maar meer woninginbraken (prioriteit 1). Deze 
daling van de criminaliteit is minder groot dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (-5%). Wij 
vinden dat dit beter moet. 

In 2011 is voor de gemeente Woerden de integrale veiligheidsmonitor uitgevoerd.  
Vooral het sociale klimaat wordt beter gewaardeerd maar ook de leefbaarheid en de veiligheid scoren 
beter. Over de voorzieningen en het onderhoud zijn bewoners van Woerden echter minder te spreken 
dan gemiddeld.  

Bewoners voelen zich in de eigen buurt wat veiliger dan in 2009. Vooral plekken waar jongeren 
rondhangen worden als onveilig ervaren. Het percentage slachtoffers is afgenomen, met name als het 
gaat om vernieling en vandalisme. Bewoners achten de kans om slachtoffer te worden van een 
woninginbraak wel iets groter dan twee jaar geleden. Dit is een landelijke trend.  

Ten opzichte van 2009 is met betrekking tot het oordeel over de politie sprake van een lichte 
verbetering.  
Binnen de gemeente springen de kernen Kamerik / Kanis en Zegveld en de wijk Snel en Polanen er 
vaker uit in positieve zin en scoort vooral de Bloemen en Bomenbuurt, maar ook de Staatsliedenbuurt, 
het Schilderskwartier en het Centrum op veel punten juist ongunstiger dan gemiddeld.

Dienstverlening 
Wat zijn onze diensten? Populair gezegd, gaat het daarbij over de ‘winkel’ van de gemeente. Onze 
winkel heet KlantContactCentrum, KCC. Onze online-shop is www.woerden.nl. Daarnaast is er nog 
het Telefonisch Informatiepunt (TIP). 

Accenten in 2012 
Het afgelopen jaar hebben we ons ingespannen om een hogere kwaliteit van dienstverlening te 
bieden tegen dezelfde of lagere structurele kosten. Dit leidde onder andere tot ‘Werken op afspraak’. 
Daarnaast zijn vanuit de principes van leanmanagement diverse werkprocessen tegen het licht 
gehouden. Het resultaat? Heldere inzichten in klantwaarden en een sneller en effectiever werkproces.  

Voor steeds meer mensen is het online afhandelen de gewoonste zaak van de wereld. Dit jaar is 
gewerkt aan de vernieuwing van woerden.nl. Veiligheid rondom het web vraagt om een voortdurende 
alertheid.  

Ook dit jaar werd pre-mediation ingezet wanneer inwoners bezwaren indienden. Door eerst het 
informele gesprek op te zoeken, worden openingen gevonden om het bezwaar op een andere wijze 
tegemoet te treden dan de formele route. Niet zelden wordt een compromis gesloten of blijkt het een 
en ander op een misverstand te berusten en wordt het bezwaar ingetrokken. 

Het afsprakensysteem 
Dit systeem is eind 2011 ingevoerd. Bezoekers hoeven hierdoor nooit langer dan 6 minuten te 
wachten en de medewerker is beter voorbereid, waardoor de afhandeling sneller verloopt. Om een 
beeld te krijgen van de tevredenheid is bij 200 bezoekers een interview afgenomen. 140 van de 
ondervraagden gaven het systeem een cijfer 8 of hoger. Slechts twee van de 200 waren absoluut 
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ontevreden. Ook de ervaren vriendelijkheid is onderzocht. 89% van de ondervraagde bezoekers 
gaven de medewerkers hiervoor een cijfer 8 of hoger. 
Onderzoek: Eigen onderzoek  

Telefonisch Informatiepunt - TIP 
Uit een jaarlijks terugkerend onderzoek blijkt dat het TIP zich in vergelijking met 2011 heeft verbeterd 
en gemiddeld een 8 scoort. Het terugbellen vanuit de organisatie gebeurt nog onvoldoende. Hier zal in 
2013 extra aandacht aan worden geschonken. 
Onderzoek: TELAN i.o.v. afdeling Dienstverlening, gemeente Woerden 

Digitale dienstverlening 
De jaarlijkse benchmark op dit gebied laat zien dat Woerden boven het landelijk gemiddelde scoort als 
het gaat om de aangeboden producten. Wel was een en ander lastig te vinden op de site. Dit was een 
van de redenen waarom in 2012 woerden.nl is vernieuwd.  
Onderzoek: Accessibility Monitor Ministerie BZK / Behoeftenonderzoek Content Kings / eigen Usability onderzoek / Benchmark 
digitale dienstverlening 2012 Ernst&Young 

Huwelijken 
Alle paren die in onze gemeente trouwen, krijgen de gelegenheid om aan een evaluatie deel te 
nemen. De evaluatie gaat niet alleen over de ceremonie, maar ook over de informatievoorziening 
vooraf, de ondertrouw, de locatie en de toespraak van de trouwambtenaar. Gemiddeld scoort 
Woerden in deze evaluatie een cijfer 8. 
Onderzoek: eigen onderzoek gemeente aan de hand van evaluaties 

Meldpunt Openbare Ruimte – MOR 
De tevredenheid over het opgeven en afhandelen van een melding openbare ruimte is gemeten als 
onderdeel van een veel breder onderzoek naar klanttevredenheid. Dit werd uitgevoerd door een 
medewerker van de gemeente in het kader van een studie.  
Met een gemiddeld cijfer van 7,6 blijkt dat inwoners in Woerden tevreden zijn over de manier waarop 
zij hun melding hebben kunnen doen. 
Onderzoek: Klanttevredenheidsonderzoek over dienstverlening meldingen en klachten openbare ruimte, Feija Kers, sept. 2012 

Een veilig Woerden 
De situatie op het gebied van veiligheid is stabiel. Het aantal misdrijven is met 1% gedaald ten 
opzichte van 2011. De politie registreerde minder autokraken en geweldsdelicten maar meer 
woninginbraken. De daling van de criminaliteit is minder groot dan de gemiddelde ontwikkeling in de 
regio (-5%). Gemeente en politie vinden dat dit beter moet.  
Er waren vele nieuwe aanmeldingen van inwoners die meedoen aan Burgernet, waarmee de 
betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en het gevoel van veiligheid wordt verbeterd. 

Doelen programma 1 

Programmadoel Resultaat en toelichting jaarverslag Indicatie 

jaar-

verslag

De omvang van de veel voorkomende criminaliteit in 

Woerden daalt verder.

Het aantal woninginbraken mag in 2012 niet meer zijn 

dan 150. 

Het aantal fietsendiefstallen mag in 2012 niet meer zijn 

dan 200.

Het aantal auto-inbraken mag in 2012 niet meer zijn dan 

250. 

Woninginbraken: 192. Deze hebben de hoogste prioriteit. Gelet op de geleverde 

inspanningen is het teleurstellend dat het cijfer met 10% is gestegen. Positief is dat het 

aantal pogingen is toegenomen als gevolg van beter hang- en sluitwerk en beter 

afsluiten van de woning. Gemeente en politie willen burgers meer bewust maken van het 

inbraakrisico overdag. Fietsdiefstal: 246. Ook dit is te veel. In 2012 is hier actief op 

geacteerd door inzet van een promotieteam fietsendiefstal en een lokfiets. Ondanks de 

toename merkt de politie dat als je met een onderwerp actief aan de slag gaat, de 

aangiftebereidheid toeneemt. Burgers roepen we op alles te noteren, zodat bij diefstal 

een fiets makkelijker is terug te vinden. Autoinbraken: 219. Ook hierbij surveilleert de 

politie gericht. Tijdens het wekelijkse sturingsoverleg van politie en gemeente wordt 

gekeken waar en wanneer het gebeurt. Daar wordt snel op geacteerd door politie en 

gemeentelijke BOA’s. Een oplossing zit vooral bij de autofabrikanten die moeten 

voorkomen dat bijvoorbeeld navigatiesystemen makkelijk zijn te verwijderen.

2

Stroomlijnen van informatievoorziening over veiligheid. 

Regelmatiger communicatie met de burger via o.a. de 

Woerdense Courant en de website 

www.woerden.nl/woerdenveilig.

Momenteel niet aan de orde. In 2013 gaan we in samenwerking met Bureau RVS 

gebruik maken van een communicatiekalender veiligheid en zal de website op het 

gebied van veiigheid worden verbeterd.

2

De afdelingsspecifieke servicenormen zijn in het 

kwaliteitshandvest opgenomen.

Oorspronkelijke planning aangepast ivm werkdruk. Servicenormen worden in 2013 

herzien.  

2

Opstellen van nieuwe servicenormen (1 mei 2012 

gereed).

Oorspronkelijke planning aangepast ivm werkdruk. Servicenomen worden in 2013 

herzien.

2

Doorontwikkelen visie op dienstverlening (visiedocument 

1 april 2012 gereed).

Om aan te sluiten bij hetgeen vanuit de samenleving wordt gevraagd heeft er o.m. 

onderzoek plaatsgevonden naar kanaalvoorkeur, accessability en 

usability.Visiedocument is in concept gereed en zal worden voorgelegd.

2

Organisatiebreed invoeren digitaal werken. In 2012 is een flinke slag gemaakt: Het besluitvormingsproces is digitaal; raad, college, 

directie en mgmt vergaderen digitaal; een aantal lean gemaakte processen is digitaal 

gemaakt. Van de provincie is toestemming gekregen om papieren documenten die 

bewaard moeten blijven, te vervangen door digitale exemplaren.

2
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PROGRAMMA 1 – BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIEN 

  Begroting Begroting Rekening Saldo

  primitief na begr.wijz     

  2012 2012 2012   

Lasten 9.839.736 10.011.551    9.969.985           41.567

Baten 1.022.400 1.007.400 1.283.807         276.407

saldo lasten / baten 8.817.336 9.004.151 8.686.177 317.974

 omschrijving Begroting Begroting Rekening Saldo

  primitief na begr.wijz     

  2012 2012 2012   

Lasten         

Bestuursorganen 1.301.062 1.341.652    1.449.248         -107.596

Bestuursondersteuning college 1.202.154 1.270.154    1.313.619           -43.465

Product- en meerjarenbegroting 371.854 371.854       377.458             -5.604

Burgerzaken 1.487.164 1.502.489    1.472.791           29.698 

Huisnummering en Straatnaamg. 2.895 2.895              181             2.714 

Secretarieleges burgerzaken 228.480 228.480       282.704           -54.224

Bestuurlijke samenwerking 30.000 30.000         30.000                     -

Bestuursonderst. Raad en rekenk 1.400.560 1.425.560    1.335.174           90.386 

Brandweer en rampenbestrijding 3.283.946 3.286.846    3.165.743         121.103 

Openbare orde en veiligheid 465.321 485.321       470.160           15.161 

Dierenasiel 66.300 66.300         72.906             6.606-

  9.839.736 10.011.551    9.969.985           41.567 

  

Baten         

Bestuursorganen 48.917 48.917        69.066           20.149 

Bestuursondersteuning college 0 0         32.102           32.102 

Burgerzaken 2.500 2.500         10.684             8.184 

Secretarieleges burgerzaken 936.383 921.383    1.007.999           86.616 

Bestuurlijke samenwerking 0 0           1.447             -1.447

Bestuursonderst. Raad en rekenk 2.400 2.400              321             -2.079

Brandweer en rampenbestrijding 0 0         98.503           98.503 

Openbare orde en veiligheid 32.200 32.200         26.578             -5.622

Dierenasiel 0 0         40.000           40.000 

  1.022.400 1.007.400    1.283.807        276.407 

          

Saldo programma 8.817.336 9.004.151 8.686.177 317.974

Programma 1 sluit met een voordelig saldo t.o.v. de begroting van € 317.974. 

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een 
bedrag van € 150.000 over te hevelen naar 2013. Hierdoor ontstaat een netto voordelig saldo van  
€ 167.974. 

Het netto voordelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste 
afwijkingen > € 50.000 zijn: 
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Bestuursorganen 
Per saldo sluit dit product met een nadelig saldo van € 87.447. 

Naar aanleiding van de jaarafrekening uitkering Bestuurderspensioenen en –uitkeringen is een 
eenmalig bedrag terugontvangen van € 55.866 (verrekening voorschotten). 
Voorts is de urenbesteding van de eigen diensten –team communicatie en personeel- hoger 
uitgevallen. 

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 
Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 88.308. 
 De salarissen voor de griffie zijn in verband met een vacature(s) € 34.527 lager uitgevallen. 

De doorbelastingen m.n. de urenbesteding van de afdeling ondersteuning (team communicatie en 
personeel) is € 54.428 lager uitgevallen. Dit betreft een andere prioritering van werkzaamheden. Op 
andere producten in deze begroting komen de interne uurlasten hoger uit.  

Brandweer en rampenbestrijding 
Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 219.606.  
Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door: 

• Lagere bijdrage aan Veiligheidsregio Utrecht (VRU) dan begroot (€ 47.588). 

• Lager uitgevallen bijdrage huisvestingskosten aan de Veiligheidsregio dan begroot (€50.177) 

• Compensatievergoeding door VRU voor gebruik kantoorfaciliteiten €  98.503,-.  
Er wordt naar gestreefd deze bijdrage via de Dienstverleningsovereenkomst te verrekenen. 

Budgetreserveringen 
Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2012 hebben plaatsgevonden, wordt 
voorgesteld om € 150.000 over te hevelen naar 2013:
Frictiekosten    € 100.000,- 
Aanpak harddrugsproblematiek  €   20.000,- 
Kwaliteitsimpuls communicatie  €   30.000,- 

 


