GRIFFIE
Annotatie van de commissiegriffier
Commissiegriffier: O. Vliegenthart, 0348-428619 / raadsgriffie@woerden.nl
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.
De annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen
de genoemde punten nar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de
bedoeling dan naar de griffie te verwijzen.

Raadsvoorstel (16R.00249) Invoering Het Nieuwe Werken
1. Doel van de bespreking
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten:
1. Voor de invoering van Het Nieuwe Werken incidenteel een budget van € 1.516.880
beschikbaar te stellen en te dekken uit de bij de jaarrekening vastgestelde
bestemmingsreserve incidentele allocatie.
2. Voor Het Nieuwe Werken vanaf 2017 structureel budget beschikbaar te stellen van €
175.020.
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.

2. Voorgeschiedenis
5 november 2015
raadsvergadering

Raadsvoorstel (15R.00539) Herhuisvesting Stadhuis
In het door het college vastgestelde Programma van Eisen (p. 8) wordt ingegaan
op Het Nieuwe Werken en de gevolgen voor het gebouw.

9 juni 2016
informatiebijeenkomst

Presentatie Het Nieuwe Werken
Voorafgaand aan de commissie Ruimte wil het college in een extra ingeplande
informatiebijeenkomst nader ingaan op inhoud, achtergrond en financiën van het
raadsvoorstel.

3. Vervolgprocedure
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 23 juni 2016.

4. Bijzonderheden en aandachtspunten






Het incidentele budget van € 1.516.880 dat wordt gevraagd voor de invoering kan pas op de
voorgestelde wijze beschikbaar worden gesteld door de raad indien de raad een besluit
neemt over de jaarrekening 2015, waarbij wordt voorgesteld om € 2.945.926 op te nemen in
een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'incidentele allocatie'.
De structurele financiële consequenties van het voorstel zijn als pm-post opgenomen in het
voorstel voor het juni-overleg. Het bedrag van € 175.020 per jaar vanaf 2017 dient nog te
worden verwerkt in het juni-overleg.
In het voorstel wordt een personele bezuiniging genoemd van € 250.000 per jaar vanaf 2022.
Deze bezuiniging kan nog niet worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2017-2020.
De genoemde bedragen in het voorstel zijn beperkt onderbouwd/uitgewerkt.
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