
   

 
Motie van treurnis niet uitvoeren motie openbare orde 
 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 22 juni 2017, 
 
constaterende dat:  

1. De gemeenteraad bij de behandeling van de maart-rib de “Motie openbare orde in 
de dorpen en wijken van Woerden” heeft behandeld; 

2. De motie met twee derde (2/3) meerderheid is aangenomen; 
3. De motie het college onder andere opdraagt om: 

2) Voor 2017 na te gaan of erdoor her prioritering van werkzaamheden van de 
boa’s gestart kan worden met een wijk-boa. De wijk-boa’s uit te breiden tot 
4 wijken in 2018. De benodigde capaciteit, locatie en werkzaamheden in 
samenspraak met de huidige boa’s en Nationale Politie te bepalen;  

3) Na te gaan of de opbrengsten van handhaving uitgevoerd door de gemeente 
ten gunste van de gemeente kunnen komen; bijvoorbeeld door handhaven op 
basis van bestuursrecht;  

4) Een actieve voorlichting te starten zodat het inwoners en bedrijven duidelijk 
wordt bij welke instantie en via welke kanalen ze terecht kunnen met een 
melding, klacht of aangifte;  

5) Als punten 2 en 3 effecten hebben op de begroting van 2018 deze de raad 
kenbaar te maken voor het juni-overleg. 

4. In het raadsvoorstel voor het juni-overleg er geen woord besteed is aan de punten 
opgedragen in de motie. Er is enkel een bedrag in een bijlage opgenomen; 

 
 
van oordeel dat:  

1. Het college op geen enkele voor de gemeenteraad tijdige en zichtbare uitwerking 
heeft gegeven aan de motie “Openbare orde in de dorpen en wijken van Woerden”; 

2. Het college de gemeenteraad niet tijdig de informatie heeft verstrekt om een goede 
afwegingen te maken voor ordentelijke besluitvorming richting begroting 2018-2021. 

3. Het college de besluitvorming van de gemeenteraad in deze niet serieus lijkt te 
nemen.  

 
 
Spreek uit: 
Te betreuren dat het college geen tijdige uitvoering heeft gegeven aan de motie Openbare 
orde in de wijken en dorpen van Woerden en de raad daar niet actief over heeft 
geïnformeerd.  
 
 
Draagt het College om: 
Uiterlijk 31 augustus de raad te verklaren waarom de motie “Openbare orde in de dorpen en 
wijken van Woerden” niet tijdig is uitgevoerd en hoe dit vanaf nu voorkomen wordt. 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen 


