
 
 
Aan: de gemeenteraad, specifiek commissie Ruimte 
Cc: College, specifiek portefeuillehouder Afval en reiniging 
Van: Job van Meijeren, fractie CDA 
 
Betreft: besluitvormingsproces m.b.t. ondergrondse containers Wijnen- en Bergenbuurt 
 
Woerden, 21 januari 2016 

 
Geachte commissieleden, 
 
Recent heeft de raad van het college een Raadsinformatiebrief (Rib, 15R.00825) ontvangen inzake 
beslissing op bezwaar met betrekking tot het overgaan op bruine mini-containers als inzamelmiddel 
voor restafval voor bewoners van de Bergen- en Wijnenbuurt, daar waar zij over opstelruimte op eigen 
terrein beschikken. Mijn fractie wil graag met u als commissie en met het college van gedachten 
wisselen over het gehele besluitvormingsproces hieromtrent. Het gaat er onze fractie in die discussie 
met vooral ook om te bezien of er verbeterpunten / leermomenten zijn te concluderen.  
 
Op het moment van schrijven van deze brief is er nog ruimte om voor de belanghebbenden in beroep 
tegen deze beslissing te gaan bij de bestuursrechter. Zolang de mogelijkheid bestaat dat de rechter 
een oordeel in deze kwestie wordt gevraagd, past het de politiek om zeer terughoudend te zijn. 
Vandaar dat mijn fractie er niet voor kiest om in de komende raadsvergadering alvast mondelinge 
vragen te stellen. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 11 februari a.s. is de 
beroepstermijn echter verstreken en is dus bekend of er wel of geen beroep tegen de beslissing van 
het college is aangetekend. 
 
Mijn fractie stelt daarom de commissie Ruimte als volgt voor (bij de behandeling van agendapunt 5 bij 
“overige commissieaangelegenheden” in de vergadering van de commissie Ruimte van 11 februari 
2016): 
 
1. De commissie vraagt (namens de raad) het college (nadat de beroepstermijn is verlopen dan wel 

de rechter een uitspraak heeft gedaan) om  
a. aan te geven hoe zij terugkijkt op het gehele proces; en of er  
b. naar aanleiding daarvan leermomenten/verbeterstappen/etc. voor de toekomst zijn. Had 

er iets anders gemoeten, en zo ja, wat?  
c. Het college wordt verzocht hier alle relevante aspecten bij te betrekken, zoals 

communicatie, etc. En dit dan logischerwijs motiveren en duiden. 
 

2. Deze evaluatie vanuit collegezijde komt vervolgens in de vorm van een Rib richting raad en op 
basis van die Rib kan de commissie Ruimte de evaluatiediscussie verder aangaan (al dan niet 
met uitnodiging van betrokken bewoners). 

 
De fractie van het CDA kijkt met belangstelling uit naar de reactie van de commissie op dit verzoek. 
Als er aanvullende vraagpunten of opmerkingen zijn over het voorgestelde verzoek, verneem ik die 
graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Job van Meijeren 
CDA Woerden 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00825-rib-beslissing-op-bezwaar-mbt-restafval-minicontainers-bewoners-van-de-bergen-en-wijnenbuurt-merged.pdf

