
  
 
Motie investering kwaliteit ambtelijke organisatie 

 
Constaterende dat 

- de gemeenteraad de afgelopen jaren heeft bezuinigd op de omvang van de 
ambtelijke organisatie en dat deze bezuinigingen tot het gewenste effect hebben 
geleid; 

- de raad niet alleen oog heeft voor de ontwikkeling van de omvang van de ambtelijke 
organisatie, maar ook voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de organisatie;  

 
Overwegende dat 

- de inwoners van Woerden en Oudewater mogen rekenen op een optimale kwaliteit 
van de ambtelijke organisatie; 

- de raad het college in staat moet stellen om die kwaliteit te optimaliseren, juist ook in 
het licht van de veranderende rol van de gemeente in de samenleving; 

- voor de ontwikkeling van die kwaliteit van belang is dat de positie van de gemeente 
op de arbeidsmarkt verbetert en de arbeidsmobiliteit toeneemt; 

- daarvoor van belang is dat talentvolle bestaande medewerkers ontwikkelingsruimte 
krijgen geboden en de gemeente aantrekkelijk is voor talentvolle mensen van buiten; 
 

Verzoekt het college 
1. maatregelen te nemen om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren waar nodig, 

bijvoorbeeld door: 
a) de salarisschalen die verbonden zijn aan bepaalde functies/mensen te herzien en 

waar nodig (structureel) te verhogen tot een maximum van in totaal € 150.000,=; 
b) het frictiekostenbudget voor 2016 eenmalig te verlengen met € 500.000,=, om de 

arbeidsmobiliteit te stimuleren.   
c) uiterlijk in september 2016 de raad te informeren over de genomen maatregelen 

in het kader van de onderdelen 1a en 1b. 
2. De kosten en dekking hiervoor te verwerken in de begroting 2015 e.v., waarbij 

a) de structurele kosten ad 1a worden gedekt uit het overschot op de begroting; 
b) de incidentele kosten ad 1b worden gedekt door het incidentele budget voor 

organisatie IBOR 2016 te verminderen met € 200.000,= en € 300.000,= ten laste 
te brengen van de algemene reserve. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Namens de fracties 
 
D66, Heerd Jan Hoogeveen 
Progressief Woerden, Marieke van Noort 


