
   
 
Interpellatieverzoek over de brief van het College aan de Raad van 12 december jl. 
inzake het vertrek van de gemeentesecretaris                     
 
Woerden, 17-12-2012 
 
Aan de voorzitter van gemeenteraad van Woerden, drs. J.B. Waaijer 
 
Geachte heer Waaijer,  
 
Krachtens artikel 41 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad verzoek ik u, 
namens de fracties van CDA, Inwonersbelangen en de Lijst van der Does, het college in de 
aanstaande raadsvergadering op 19 december te mogen interpelleren over bovengenoemd 
onderwerp. 
 
Toelichting: 
Bij brief van 12 december jl. en het persbericht van diezelfde datum werden wij geïnformeerd 
over het vertrek van onze gemeentesecretaris. College en gemeentesecretaris hebben naar 
wij kunnen lezen in de brief “in goed onderling overleg” besloten afscheid van elkaar te 
nemen. Een interim-manager zal op korte termijn de lopende zaken oppakken. 
 
Als reden voor dit toch ingrijpende besluit geeft het College aan dat een verschil van inzicht 
bestaat over de doorontwikkeling van de organisatie. Citaat: “ Het college wil in de 
doorontwikkeling van de organisatie een andere koers varen”. 
 
Over die koerswijziging en met name de financiële gevolgen van deze stap willen wij het 
college de volgende vragen stellen: 
 

1. Kunt u de hoofdlijnen van de andere koers die het college wil gaan volgen schetsen? 
2. Wat zijn de redenen dat het verschil van inzicht op dit moment (na bijna 3 jaar 

coalitieperiode) tot een onoverbrugbare controverse heeft geleid dat deze ingrijpende 
beslissing naar uw oordeel moest worden genomen? In welke mate hebben de 
personele wijzigingen in het College van de afgelopen maanden daar nog een rol bij 
gespeeld?  

3. Op welke onderdelen is het door de gemeentesecretaris opgestelde “regiedocument” 
nog actueel als omschrijving van de gewenste doorontwikkeling van de organisatie? 
Wanneer mag de Raad een nieuw document tegemoet zien? 

4. In hoeverre heeft het verschil van inzicht betrekking op de beoordeling van de 
haalbaarheid van de inzette bezuinigingen op de ambtelijke organisatie? (De Raad 
heeft op voordacht van het college, in meerderheid, bij de begroting 2013 de 
taakstelling met € 650.000,-- verhoogd.) 

5. Wat wordt de opdracht van de interim gemeentesecretaris? Alleen de lopende zaken 
oppakken, zoals in de brief staat, of ook het ontwikkelen en vormgeven aan de 
nieuwe koers? 

6. Dit collegebesluit zal forse financiële gevolgen hebben (afvloeiingsregeling + interim-
manager). Op welk bedrag heeft u dit begroot? Ten laste van welke budgetten wordt 
dit gebracht?  

 
Bernard de Jong, CDA 
Elias Bom, Inwonersbelangen 
Jaap van der Does, Lijst Van der Does 


