
  

 

Amendement op raadsvoorstel Uitbreiding Griffie 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 20 december 2018. 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het agendapunt Raadsvoorstel 
Uitbreiding Griffie (18R.00830).  

De raad besluit: 
Het huidige beslispunt 2 te wijzigen; 

2. De kosten voor 2019 te verwerken in de Bestuursrapportage 2019 en de kosten voor verdere 
jaren te verwerken in het voorstel voor het Juni-overleg 2019 . 

Zodat dit als volgt komt te luiden; 

2. De kosten voor 2019 (circa € 65.000) voor 50% ten laste van de in de exploitatie-begroting 
opgenomen reservering ‘onvoorziene en nieuwe ontwikkelingen’ te boeken en voor 50% ten 
laste van het begrote positieve jaarresultaat 2019 (€ 186.393). De kosten voor 2020 en 
verdere jaren te verwerken in de begroting via de Maart-brief 2019 als ‘nieuwe 
ontwikkeling’. 

 

Toelichting 
De raad hecht veel waarde aan de financiële uitgangspunten zoals verwoord in het huidige 
coalitieakkoord. Daar waar extra geld wordt uitgegeven, dient het tekort binnen het eigen 
programma te worden gedekt. Door de kosten op voorhand te verwerken in de Bestuursrapportage 
wordt hieraan geen gehoor gegeven.  

Dit raadsvoorstel en het bijbehorende griffieplan voorzien in een wens van de raad om nog meer in 
contact te komen met inwoners en ondernemers. Mede hiervoor is een reservering in de begroting 
opgenomen onder de noemer ‘onvoorziene en nieuwe ontwikkelingen’. Door dit raadsbudget ter 
beschikking te stellen voor 50% van de kosten voor uitbreiding van de griffie, willen de indieners van 
dit amendement het accent op externe communicatie en profilering van de gemeenteraad extra 
kracht bij zetten. 

De extra inzet op interne profilering griffe en meer interactie met de organisatie komt ten goede aan 
alle programma’s. Door de overige 50% van de kosten ten laste van het begrote positieve 
jaarresultaat te boeken, worden deze evenredig verdeeld.  

Met deze dekking wordt aangesloten op het principe van een positief sluitende exploitatie. 

 

Namens de fractie, 

D66, Saskia van Megen 


