
Algemene beschouwingen 
 
Deze week lanceerde VVD Woerden het thema van ons verkiezingsprogramma: gelukkig in 
Woerden. Uit een recent onderzoek blijkt dat mensen in het Groene Hart en de provincie Utrecht 
over het algemeen welvarender zijn dan inwoners van veel andere delen van Nederland.  
 
En wat betekent gelukkig in Woerden dan bijvoorbeeld: “Je kinderen moeten veilig naar school 
kunnen fietsen, je wilt geld kunnen verdienen met een leuke baan en in je straat moeten geen 
meters onkruid staan.” Veel mensen zijn al erg tevreden over hun gemeente; op de bewegwijzering 
vlakbij het Kasteel in Woerden is duidelijk te zien waar het geluk te vinden is.  
 
De meeste Woerdenaren hebben het naar hun zin in de hoofdstad van het Groene Hart, maar nog 
niet iedereen voelt dat het beter gaat. En er moet de komende jaren ook veel beter.  
 
Belangrijke punten zijn onder meer het verbeteren van de veiligheid, onderhoud van groen en 
wegen en de verkeersdoorstroming. Ook het aanpakken van de woningproblematiek vinden we 
belangrijk. Op die manier hoeven jongeren en ouderen minder lang te zoeken naar een woning.  
 
Daarnaast willen we inzetten op het stimuleren van het ondernemersklimaat. Zo komen er meer 
banen en hoeven minder mensen afhankelijk te zijn van een uitkering. We dienen dan ook een 
amendement in om het ambitieniveau van de gemeente Woerden met betrekking tot de 
werkgelegenheid binnen de gemeente te vergroten. 
 
Maar het gaat natuurlijk vandaag niet om ons verkiezingsprogramma, hoewel een goede luisteraar al 
wat elementen eruit zal kunnen ontdekken. Het gaat nu om de vraag of we als VVD Woerden 
gelukkig zijn met de begroting van de gemeente Woerden die voor ons ligt. 
 
Een begroting waarin veelvuldig en grootschalig een greep wordt gedaan uit de algemene reserve. 
Geld dat je maar een keer kunt uitgeven. Het gevolg is ook dat de schuldenlast van de gemeente 
wederom toeneemt, en iedereen weet: geld lenen kost (veel) geld. Wij dienen dan ook de Motie 
duurzame overheidsfinanciën mede in. 
 
De recente geschiedenis leert ons dat er ook nog forse risico’s zijn. Risico’s die of niet, of voor een 
beperkter bedrag opgenomen zijn in de begroting. Dat is gebleken bij de renovatie van het stadhuis 
(1.4 Miljoen). Dat is gebleken bij het sociaal domein (2.4 Miljoen). Het lijkt er bijna op dat je als 
wethouder niet meetelt als je niet vraagt om een miljoen of meer.  
 
Het risicobeheer van de gemeente Woerden heeft wat de VVD Woerden betreft dan ook een stevige 
impuls nodig, en wij vragen dan ook aan het college om een toezegging dat er, ter bespreking in de 
audit commissie, een verbeterplan komt.  
 
De VVD wil de nieuwe raad zo veel mogelijk in de positie brengen om zelf keuzes te maken. Wat de 
VVD betreft creëren we zoveel mogelijk financiële bewegingsruimte, zodat andere of aanvullende 
keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om de ontsluiting door middel van randwegen, niet bij voorbaat 
financieel onhaalbaar zijn. Voor ons is dit een belangrijke overweging als het gaat om standpunt 
bepaling m.b.t. de diverse moties & amendementen. 
 
En dan het sociaal domein. Zoals al aangegeven met een verwacht miljoenentekort in 2017. En geen 
enkele zekerheid dat het in 2018 niet opnieuw hetzelfde verhaal zal zijn. De VVD is altijd helder 
geweest: problemen binnen het sociaal domein moeten worden opgelost binnen het sociaal 
domein.  



 
Vervelende consequenties daarvan zijn niet het gevolg van een raad die dolgraag wil bezuinigingen, 
maar van een college die geen grip heeft op de financiën. Een bezuinigingsoperatie of reorganisatie 
is het gevolg is foute of, erger nog, geen beslissingen in de jaren daarvoor.  
 
Het is daarbij dan te makkelijk om te zeggen dat dit een landelijk probleem is, of dat het aan de 
huisartsen ligt. Het is ook zorgelijk dat we het nu pas weten, terwijl het jaar al weer bijna voorbij is. 
De gemeente is overduidelijk niet “in control”. En dat moet echt anders. 
 
Samen met het CDA dienen we een amendement in voor een aangepast scenario 2. Een plan om het 
tij financieel te keren is van groot belang, juist om bezuinigingen in de toekomst te voorkomen. We 
kunnen niet doorgaan op de huidige voet, in de hoop dat het vanzelf goedkomt, of dat we op de een 
of andere manier door Den Haag gered worden. Daarvoor zijn de problemen te groot. 
 
In Woerden zeggen we al jarenlang “Iedereen doet mee”, en dat is mooi. Maar wat betekent dat nu 
eigenlijk precies? En wat is nu precies de rol van de overheid, en wat is aan de samenleving zelf? En 
wat zijn nu precies de financiële consequenties van keuzes die we kunnen maken? Dragen de 
inspanningen die de gemeente en Ferm Werk doen bij aan het behalen van de doelstellingen die we 
wel hebben? Vragen die niet allemaal even makkelijk te beantwoorden zijn. 
 
Het is tijd dat we voor jongeren, voor ouderen, voor, mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt helder maken wat we willen bereiken, en daar uitgaande van een beperkte 
hoeveelheid geld de financiën aan koppelen. Die discussie willen we al lang voeren en kunnen we 
niet langer uitstellen. Ook is de vraag aan de orde welke uitvoeringsvorm daarvoor het meest 
geschikt is. Nu is dat Ferm Werk, maar wat de VVD betreft zijn alle opties bespreekbaar. 
 
Er is meer dan alleen het sociaal domein.  
 
Het onderhoud van de openbare ruimte heeft een stevige financiële impuls nodig. Achterstallig 
onderhoud is een van de grootste ergernissen van onze inwoners. We zijn blij dat er eindelijk grip is 
op IBOR, en hopen dat het de komende jaren op orde komt en blijft. 
 
Over organisatieontwikkeling is al veel gesproken en wordt nog veel gesproken. Vooralsnog trekken 
we daarvoor de portemonnee niet. Bij de verdere besprekingen zullen we onszelf de vraag stellen: 
wat merken onze inwoners ervan? En: kan het niet goedkoper. 
 
Duurzaamheid: Tijdens de raadsvergadering van september 2017 is door de Woerdense 
gemeenteraad een ambitieus duurzaamheidsplan aangenomen. De nieuwe regering heeft ook 
ambitieuze duurzaamheidsplannen en heeft aangekondigd daarvoor ook financiële middelen 
beschikbaar te zullen stellen. Dit amendement brengt de Woerdense gemeenteraad in de positie om 
lokale en nationale ambities en tijdslijnen met elkaar te vergelijken en te kunnen anticiperen op 
door het rijk aangekondigde financiële middelen. Dit met als doel om voor de gemeente Woerden 
ook duurzame financiële keuzes te kunnen maken 
 
Afsluitend en aansluitend bij de algemene beschouwingen in eerdere jaren: 
 
En voorts zijn wij van mening dat het geld nog steeds niet op hoeft. 
 
 


