
 
 
 
 
 
 
 N o t u l e n van de op 11 maart 2010, te 20.00 uur, ten stadhuize gehouden openbare verga-
dering van de raad der gemeente Woerden. 
 
Voorzitter: de heer mr. H.W. Schmidt, burgemeester. 
Griffier: de heer mr. G.A. Karssenberg, raadsgriffier. 
 

Aanwezig zijn de leden: mevrouw B.J. Ansink, mevrouw D. van den Berg-Kuijf, mevrouw I. 
Berkhof-de Vos, mevrouw J.V. Buerman, mevrouw T. van Soest-Vernooij, mevrouw C. Stouthart-van 
Vliet, mevrouw L. Ypma en de heren R. Abarkane, H.A. van Assem, G.F. Becht, E.L. Bom, J.C. van 
der Does, J.A.G.W. Droogers, A. van Ekeren, W. van Geelen, W.G. Groeneweg, S. van Hameren, 
C.M. Hoogerbrugge, H.J. Hoogeveen, B. de Jong, R.A. Mees, G. Olthof, J.A.G. van Riet, M.J. 
Rijnders, Q.J. Tersteeg, F. Tuit, C.J. van Tuijl, R. Verbeij en L.P. de Wit.  
 
AGENDA. 

1.   Opening en mededelingen. 
2.   Installatie van de leden van de gemeenteraad. 
3.   Raadsvoorstel inzake Verlengde zittingstermijn fractieassistenten. 
4.   Raadsvoorstel inzake Beschikbaarstelling krediet adviestraject organisatieontwikkeling. 
5. Sluiting. 
 
 

1.  Opening en mededelingen. 
 
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 
2.  Installatie van de leden van de gemeenteraad. 

 
De VOORZITTER: Dames en heren! De oude raad heeft gisteravond de geloofsbrieven onder-

zocht. Er waren geen op- of aanmerkingen of bedenkingen, zodat alle nieuwe raadsleden vandaag 
kunnen worden geïnstalleerd. 

 
 De leden G.F. Becht, J.C. van der Does, J.A.G.W. Droogers, W.G. Groeneweg, C.M. Hooger-
brugge, H.J. Hoogeveen, B. de Jong, J.A.G. van Riet, M.J. Rijnders, mevrouw T. van Soest-Vernooij, 
mevrouw C. Stouthart-van Vliet, C.J. van Tuijl en L.P. de Wit leggen in handen van de voorzitter de in 
de Gemeentewet voorgeschreven eed af. 
 
 De leden R. Abarkane, mevrouw B.J. Ansink, H.A. van Assem, mevrouw D. van den Berg-
Kuijf, mevrouw I. Berkhof-de Vos, E.L. Bom, mevrouw J.V. Buerman, A. van Ekeren, W. van 
Geelen, S. van Hameren, R.A. Mees, G. Olthof, Q.J. Tersteeg, F. Tuit, R. Verbeij en mevrouw L. 
Ypma leggen in handen van de voorzitter de in de Gemeentewet voorgeschreven belofte af. 

 
De VOORZITTER: Dames en heren, leden van de raad! Ik feliciteer u van harte met uw benoe-

ming tot lid van deze raad. Op u rust de zware taak om de gemeente Woerden de komende vier jaar te 
besturen. Ik wil hieraan graag enkele woorden toevoegen. 

Momenteel vinden er in Nederland enorme verschuivingen plaats binnen gemeenten, ook in 
Woerden. Men kijkt met argusogen naar de gemeenteraad. Het is de vraag of de politiek het ver-
trouwen van de burger heeft verloren en hoe de verhouding tussen burger en politiek precies ligt. U 



 -2- 11 maart 2010. 

stapt in een bestuurlijke verantwoordelijkheid die niet gemakkelijk is. Als je veel geld hebt, is besturen 
leuk. Je kunt leuke dingen voor de mensen doen en daarmee je bestuurlijke verantwoordelijkheid 
invulling geven. U staat met 29 gemeenteraadsleden voor een heel zware opgave. De middelen zijn 
minder, er zullen keuzes moeten worden gemaakt.  

De uitslag van de verkiezingen is hard geweest. Heel veel mensen zijn er intens van geschrok-
ken. Er zijn uitslagen naar voren gekomen die men absoluut niet had verwacht. Realiseert u zich goed: 
de kiezer heeft dit bepaald. De onderlinge verhoudingen mogen daar niet door beïnvloed worden. Het 
kan niet zo zijn dat u de keuze van de kiezer hier met lange messen met elkaar gaat afrekenen. Met 
andere woorden: u moet die keuze accepteren en over het verdriet van mensen die zijn weggegaan, 
heen stappen. U moet met elkaar de komende vier jaar de belangen van de gemeente Woerden dienen. 
Het kan niet zo zijn dat de komende vier jaar worden besteed aan het vereffenen van rekeningen. 
Daarmee is onze gemeente op dit moment absoluut niet gediend. Ik roep de raadsleden dan ook op 
over hun eigen schaduw heen te stappen, om verdriet en wrok achter zich te laten en met elkaar een 
positieve richting te zoeken voor onze gemeente.  

In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik gesproken over een zakenkabinet. Dat was misschien niet 
helemaal het juiste woord, maar ik heb ermee bedoeld dat wij met elkaar de gemeente Woerden op een 
positieve manier moeten stimuleren. Wij zijn wel de gemiddelde gemeente van Nederland genoemd, 
maar wij moeten boven dat gemiddelde uit steken, zodat de rest van Nederland zegt: zoals ze daar in 
Woerden met elkaar omgaan ondanks de politieke verhoudingen en de uitspraak van de kiezer, is het 
goed, dat hebben ze goed begrepen. Ik roep u daartoe op. Laten wij met elkaar proberen de gemeente 
op een positieve manier te sturen. 

Het is gebruikelijk dat wij in twee termijnen discussiëren. Ik heb wel eens wat kritiek gehad, 
omdat ik wat te strak was in de eerste termijn. Interrupties moeten gewoon mogelijk zijn. Laten wij het 
bij de interrupties echter wel zakelijk houden. Er is momenteel een trend, die mede is ingezet in de 
Tweede Kamer. Ik noem geen namen, maar als ik zeg "even dimmen, voorzitter", weet u over wie ik 
spreek. Ik ben daarvan geschrokken. Ik ben überhaupt geschrokken van het taalgebruik dat in de 
Tweede Kamer wordt gebezigd. Ik vraag mij af of dat nu de manier is om Nederland te besturen. Ik 
roep u op om in taalgebruik respect voor elkaar te tonen. Iedereen zit hier met heel positieve intenties 
voor de gemeente. Natuurlijk wordt er wel eens een woord gebruikt dat wrevel oproept. Laat u door 
die wrevel niet tot een agressieve reactie verleiden, maar laten wij in Woerden de kalmte bewaren.  

Laten wij op een constructieve wijze met elkaar discussiëren, met een juiste waardering voor 
elkaars mening, maar ook met een juist taalgebruik. Verruwing heeft geen zin. Het klinkt misschien 
populair om ruwe woorden te gebruiken. De pers zal er misschien snel op reageren. Laten wij op een 
respectvolle manier deze gemeente besturen. Wij staan immers voor een heel zware opgave. Het heeft 
geen zin om hier elkaar de maat te nemen en de belangen van de gemeente Woerden daaraan onderge-
schikt te maken. 

Dames en heren! Dit is een hartenkreet van een burgemeester. Wij moeten het met elkaar doen. 
De politieke verhoudingen zijn anders komen te liggen. Laten wij als gemeenteraad van Woerden aan 
Nederland laten zien dat het ook anders kan. Je kunt in deze crisistijd ook anders met elkaar omgaan.  

(Applaus.) 
 

3.  Raadsvoorstel inzake Verlengde zittingstermijn fractieassistenten. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het presidium besloten. 
 

4.   Raadsvoorstel inzake Beschikbaarstelling krediet adviestraject organisatieontwikkeling. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren! Wethouder Groeneweg blijft nog even wethouder en is 

verantwoordelijk voor deze portefeuille. Als er vragen of opmerkingen zijn, is wethouder Groeneweg 
bereid deze te beantwoorden. 

 
De heer VAN EKEREN: Voorzitter! Het voorliggende voorstel komt voort uit een motie van de 

fracties van Progressief Woerden, CDA en ChristenUnie. De motie dateert van 26 november 2009. De 
reden voor de motie was de ontevredenheid van de raad over regelmatig terugkerende fouten en 
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tekortkomingen in de gemeentelijke organisatie. Bepaalde dossiers geven daar blijk van. Er moest 
onderzocht worden waarom deze fouten telkens worden gemaakt. De motie werd aangenomen. De 
fracties van Inwonersbelangen, VVD, D66 en SGP ging de motie niet ver genoeg. Zij zagen liever 
vervanging van het college. Dat gebeurde niet. 

Alle raadsfracties vonden en vinden dat de organisatie doorgelicht moet worden en trekken 
gezamenlijk op met het college om middels flankerend en ondersteunend beleid de bedrijfsvoering op 
orde te krijgen. De fractie van Inwonersbelangen vindt het een sterk punt dat college en raad hierbij 
gezamenlijk optrekken. Er werd een begeleidingsgroep ingesteld, bestaande uit alle in de raad ver-
tegenwoordigde fracties, aangevuld met de portefeuillehouder. Deze groep heeft een drietal offertes 
aangevraagd en deze door de aanbieders laten toelichten. Er is een bureau gekozen voor een niet 
gering bedrag. Wij denken echter dat de kosten voor de baten uitgaan. 

Wij hebben in de groep nooit gesproken over de vraag waar de financiële dekking vandaan moet 
komen. Dat hadden wij misschien beter wel kunnen doen, want nu ligt er een voorstel om de post 
Onvoorzien aan te spreken. Wij hebben in de raad al verschillende malen gevraagd of niet op een 
andere plek naar dat geld kan worden gezocht, bijvoorbeeld bij afdelingen die zelf al bezig zijn om de 
organisatie te veranderen. Dat staat in de bewuste motie omschreven. De motie zou tot op de letter 
moeten worden uitgevoerd en dat is slechts voor 90% gedaan. Onze fractie hoort graag waarom speci-
fiek is gekozen voor dekking uit de post Onvoorzien. 

 
Wethouder GROENEWEG: Voorzitter! Het college heeft vanuit de raad de opdracht gekregen 

om de motie uit te voeren en is met een deel van de raad aan de slag gegaan. In de motie werd voorge-
steld de dekking te halen uit Open Vensters of Continu Verbeteren, maar die budgetten zijn al hele-
maal besteed en bestemd. De begroting zit buitengewoon strak in elkaar. Eigenlijk past het al niet, 
maar dat moet de nieuwe coalitie straks zelf beoordelen. Het college stelt dat, als de dekking ten laste 
komt van de reorganisatiekosten, er meteen een gat in de begroting komt. Daarmee komt de voortgang 
van de reorganisatie ernstig onder druk te staan. Het college acht dat niet verantwoord. 

Het voorstel voldoet aan de drie O's, die bij de post Onvoorzien horen. Daarom stelt het college 
voor op die manier de kosten te dekken. Het staat de nieuwe coalitie straks vrij om andere wegen te 
bewandelen, maar dat is aan de nieuwe portefeuillehouder en het nieuwe college. 

 
De heer VAN EKEREN: Ik dank de wethouder voor zijn beantwoording.  
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en 

wethouders besloten. 
 

5.  Sluiting. 
 

De VOORZITTER sluit, te 20.27 uur, de vergadering.  

 
Aldus vastgesteld in de op 29 april 2010 
gehouden openbare vergadering van de  
raad der gemeente Woerden.  
 
De griffier,    De voorzitter, 


