
 

 

 

 

Motie kaderstelling programma duurzaam Woerden 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 februari 2017, gehoord de 

beraadslaging; 

Constaterende dat: 

1. De raad het college opdracht heeft gegeven te werken aan een klimaatneutraal 

Woerden in 2030; 

2. Het College een programmatische aanpak is gestart over vijf thema's, waarbij de raad 

geen nadere kaders heeft gesteld; 

3. De uitwerking in overleg met inwoners en maatschappelijk middenveld wordt 

opgepakt, 

Overwegende dat: 

1. Het College de opdracht van de raad op een voortvarende wijze heeft opgepakt; 

2. De raad tot op heden is geïnformeerd zonder dat zij ook kaderstellende uitspraken 

heeft gedaan, terwijl die stap wel belangrijk is voor het vervolgproces; 

3. Het College baat heeft bij helderheid van de verwachtingen van de raad, 

Verzoekt het College: 

Proces 

1. In het actieplan ‘Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving’: 

a. Beleidsuitgangspunten, als antwoorden op dilemma's, binnen de programma’s te 

formuleren op basis waarvan het vervolg wordt vormgegeven; 

b. Drie scenario’s uit te werken die variëren in maatschappelijke kosten (exploitatie 

en investeringen), omvang van de programma's, verdeling van de bijdrage van 

samenleving / overheid; 

2. Deze uitwerking als raadsvoorstel voor te leggen aan de raad in juni 2017 zodat de raad 

een inhoudelijke en financiële afweging kan maken; 

3. De raad in mei 2017 uitgebreid te informeren over de inhoud, keuzes en scenario’s van 

het actieplan, ter voorbereiding op de besluitvorming; 

4. De participatie van inwoners via loting na afloop te evalueren en deze evaluatie voor te 

leggen aan de raad, 

Inhoud 

5. In de uitwerking de volgende aandachtspunten mee te nemen: 

a. Zorg voor heldere en meetbare doelstellingen en geef aan op welke manier de 

raad en samenleving over voortgang worden geïnformeerd; 



b. Onderbouw de noodzakelijkheid van het realiseren van deze doelen; 

c. Beschrijf hoe een brede beweging kan worden geïnitieerd om deze doelen te 

bereiken en welke rollen van de actoren daarbij worden verwacht; 

d. Geef aan hoe innovatie en nieuwe ontwikkelingen deel kunnen worden van het 

programma, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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