
 

 

 
  

 
 
Amendement continue verbetering duurzame samenleving 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel (17R.00702) 
opgave duurzame samenleving Woerden 
 
De raad besluit: 
 

I. Beslispunt 1 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst: 
 

“1a. De in de actieplannen onder hoofdstuk 3 omschreven ambities en beleidskaders voor 
komend jaar vast te stellen;  
1b. Deze ambities en beleidskaders jaarlijks aan te scherpen of verder te concretiseren op 
basis van nieuwe inzichten en de samenhang hierin steeds nauwkeuriger te beschrijven; 
1c. Deze jaarlijks aangescherpte ambities en beleidskaders te gebruiken als vertrekpunt voor 
toekomstig beleid, projecten, plannen en besluiten binnen de gemeente Woerden;  
1d. Dit op basis van een jaarlijks op te leveren rapportage over de voortgang van de 
actieplannen.” 
 

II. Beslispunt 2 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst: 
 

“2a. Kennis te nemen van de door de raad gevraagde conceptuitvoeringsplannen 2018 en bij 
de begrotingsbehandeling vast te stellen welke van de drie genoemde ambitieniveaus taak, 
tempo en turbo per actieplan begroot worden; 
2b. Bij de begroting ook een besluit te nemen over de wens voor een actieplan gezonde 
samenleving en de benodigde middelen daar dan voor beschikbaar te stellen.”  
 

III. Beslispunt 3 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst: 
 

“3a. De besluitvorming over de benodigde middelen voor de jaren 2019 en verder voor het 
totale duurzaamheidsprogramma in 2019 te betrekken bij de Begrotingsbehandeling van 
2019. Dit gebeurt op basis van lange termijn actieplannen (documenten 17.00810 t/m 
17.00814) en de nog op te stellen uitvoeringsplannen voor 2019 en verder.  
3b. De acties in de uitvoeringsplannen van 2019 e.v. kunnen op maatschappelijk rendement 
beoordeeld worden. Bijvoorbeeld door te laten zien in welke mate projecten aan het 
realiseren van gestelde ambities bijdragen. En tegen welke kosten dat dan gebeurt.” 
 
Toelichting 
Doel van dit amendement is om de ambities en beleidskaders in het voorstel (indien nodig) 
jaarlijks aan te scherpen en verder te concretiseren. Zodat het een plan wordt dat in de loop 
van de jaren steeds aan scherpte wint en flexibel op de actualiteit blijft. Daarnaast borgen wij 
dat mochten bepaalde kaders bij nader in zien ongewenste bijeffecten hebben, de raad kans 
heeft deze aan te passen. Een tweede doel is om te borgen dat de uitvoeringsplannen vanaf 
2018 beter op doelmatigheid beoordeeld kunnen worden, voordat de Gemeenteraad daar 
budget voor ter beschikking stelt.  
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