Intergemeentelijke kennisuitwisseling grondwater- en funderingsproblematiek
Waarom
De grondwater- en funderingsituatie in het Schilderskwartier is voor alle betrokken partijen
een complex probleem. Zeker voor gemeente Woerden die met twee petten op aan tafel zit:
als voorzitter van het overleg en volgens andere partijen medeaansprakelijk.
De Raad wil graag dat het college ‘naast de inwoners staat’ maar is (nog) niet expliciet en
eenduidig in wat dit concreet inhoud. Hoe ver ga je hier in? Betekent dit alleen technisch
voorzitter zijn, of intensiever zoals gemeente Woerden dat nu doet, of bijvoorbeeld ook een
deel van eventuele schade gaan financieren door het verstrekken van subsidies of leningen
zoals sommige andere gemeenten dat doen? Maar wat zijn hiervan de gevolgen?
Elders in Nederland worstelen bestuurders, gemeenteraden en inhoudelijke projectleiders
met vergelijkbare vraagstukken. Sommige gemeenten zijn al verder in het proces en zijn
bezig met de implementatie van maatregelen, hebben juridische trajecten doorlopen en
ervaring met communicatie met en verwachtingspatronen van inwoners. Uit gesprekken met
betrokken ambtenaren blijkt dat er onderling veel te leren valt.
Het college van gemeente Woerden is van mening dat een intergemeentelijke
kennisuitwisseling grondwater- en funderingsproblematiek een waardevolle toevoeging kan
zijn voor de bestuurlijke en politieke besluitvorming in Woerden. Inzichten die helpen bij het
formuleren van argumenten en het doorzien van implicaties van bepaalde besluiten; kortom
de blik verbreden. Uiteraard kan de ervaring uit gemeente Woerden ook weer waardevol zijn
voor andere gemeenten.
Wanneer (enkele datavoorstellen ter overweging)
In de avond: 9, 10 of 25 september 2013 van 20 uur tot 22 uur
In de middag: vrijdag 13 of 20 september?
Voor wie
Raadsleden, portefeuillehouders, projectleiders van diverse gemeenten met vergelijkbare
grondwater- en/of funderingsproblematiek.
Mogelijke gemeenten
Zaanstad, Dordrecht, Rotterdam, Waddinxveen, Gouda
Thema’s (aanzet, maar ideeën/wensen kunnen uiteraard worden ingediend)
Besluitvorming: De zorgplicht versus aansprakelijkheid gemeente, hoe verloopt de
bestuurlijke en politieke besluitvorming en welke argumenten zijn bepalend voor het proces,
hoe en op welke momenten wordt de raad betrokken (rollen college-raad).
Financiën: Op welke manieren dragen gemeenten bij en onder welke condities? Onder welke
condities worden subsidies verstrekt, wat zijn daarvan de financiële gevolgen voor de
gemeentebegroting en hoe is dit geregeld?
Jurisprudentie: welke jurisprudentie is van toepassing, in het geval van een rechtszaak welke
juridische argumenten zijn doorslaggevend geweest, hoe zit het met precedentwerking, is
daar al ervaring mee?
Woningeigenaren: hoe verloopt het contact met de inwoners, hoe is dit georganiseerd en hoe
wordt er op gereageerd?
Opzet van de bijeenkomst (avond of middag)
Korte toelichting op de casussen, uiteenzetten van een aantal dilemma’s (bijvoorbeeld per
dilemma een ronde tafel maken), discussie. Een of twee externe experts die een kolom
voordragen, een korte presentatie geven of mee discussiëren. Eventueel aangevuld met een
korte (fiets)excursie langs een herstelproject (vooraf of achteraf), afgesloten met informele
borrel om na te praten.

