
 

Amendement eerbiedigen verkiezingsuitslag 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij juni-overleg 2018 (18R.00348) 
 
 

De raad, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, 

BESLUIT: 

Beslispunt 3 van het ontwerp-besluit als volgt te wijzigen: 

De volgende financiële mutaties 2019-2023 op te nemen in de op te stellen begroting 2019-
2023:  

 
 
 

 
 
 
 
 

- Toelichting - 



 

Toelichting 
De politieke partijen CDA, Lijst van der Does (LvdD), VVD, Inwonersbelangen, lijst Bakker en lijst 
Arentshorst hebben de kiezers een verkiezingsprogramma voorgelegd met veel overeenkomende 
beloften. Samen hebben deze partijen de meerderheid verkregen in de gemeenteraad. De belangrijkste 
beloften die toen gedaan werden zijn: 

1. Een extra brug over de Rijn met aansluiting op de A12 via de westelijke randweg. Dit is ook wat 
bijna 70 procent van de kiezers wil. 

2. Meer cameratoezicht, handhaving van de openbare orde en Boa’s. Dit wil 49 procent van kiezers 
versus 31 procent die dit niet willen. 

3. Geen OZB-verhoging. 73 procent van de kiezers is het hiermee eens. 
4. Woningnood aanpakken. 

  
Het coalitieprogramma “Duurzaam en daadkrachtig midden in de samenleving 2018-2022” is een 
uitkomst van onderhandelingen van partijen die minder dicht bij elkaar staan. Op belangrijke thema’s 
lopen de meningen ver uiteen. 
Bijvoorbeeld D66 versus het CDA en LvdD: 

1. D66 wil geen westelijke randweg, terwijl het CDA en LvdD deze beloofd hebben aan de kiezers; 
2. D66 is tegenstander van meer cameratoezicht. CU-SGP en D66 willen ook geen extra geld 

uittrekken voor extra handhavers van de openbare orde. LvdD en CDA hebben dit beide beloofd 
aan de kiezers. 

3. Om alle wensen van de coalitiepartijen te kunnen betalen gaat de OZB de komende jaren met 
ruim 6% omhoog. 

4. Voor de woningnood worden extra ambtenaren aangetrokken. Wat de coalitie verder eraan wil 
gaan doen is onduidelijk. 

  
Drukte op de Hollandbaan 
Door de keuze van het CDA en LvdD om een coalitie te vormen met partijen die minder dicht bij hun 
verkiezingsbeloften staan wordt er veel geïnvesteerd in uiteenlopende thema’s. Maar in alle gevallen is 
het onvoldoende om het als geheel echt te realiseren. Ondanks grote investeringen in de wegen komt de 
westelijke randweg er niet. De coalitie is met een plan gekomen die voor maar de helft het probleem 
aanpakt. De verkeerssituatie in Woerden West blijft problematisch met de kostbare oplossingen van de 
coalitie. Er ontstaat grote toename van verkeer over de Hollandbaan zodra de Gildebrug gerealiseerd is. 
Er zal meer verkeer langs en door woonwijken gaan. De afslagen van en naar Molenvliet vanuit de 
Hollandbaan zullen voor grote opstoppingen zorgen. En er wordt meer geluidsoverlast en fijnstof langs 
deze route geproduceerd dan nu het geval is. De overlast van de Boerendijk wordt verlegd naar de 
inwoners die langs de Hollandbaan wonen. 
  
Weggegooid geld 
Inwonersbelangen is van oordeel dat de halve oplossingen van de coalitie weggegooid geld zal zijn. Door 
verkeerde partnerkeuzes van het CDA en LvdD worden gedane verkiezingsbeloften gebroken, wordt 
belastinggeld verkwanseld en komen er geen oplossingen voor problemen die al tientallen jaren zijn 
blijven liggen.  
   
 
 
 

- Amendement -  



 

Amendement 
Door wel keuzes te maken worden er geen verkiezingsbeloften gebroken. En worden zaken wel volledig 
afgerond. Het gaat om de volgende keuzes die in dit amendement gemaakt worden: 
 

1. Innovatiebudget is onder andere bedoeld voor voorkomen van vechtscheidingen. Dit is geen 
taak voor de overheid. Het is louter een verkiezingspunt van een enkele partij. Daarom wordt dit 
geschrapt. 

2. Om de openbare orde in de wijken te handhaven krijgt iedere wijk/ ieder dorp een eigen Boa. 
Bijna alle partijen in de coalitie, behalve D66, waren het bij de verkiezingen erover eens dat de 
veiligheid en handhaving in de wijken hoog op de agenda zou staan. Het budget hiervoor wordt 
verhoogd. 

3. Zolang de westelijke randweg niet gerealiseerd wordt komt er geen structurele oplossing voor 
het verkeer in Woerden West. Daarnaast zijn er meer verkeerssituaties in gemeente Woerden 
die om een oplossing schreeuwen. Deze coalitie laat de inwoners in hun hemd staan. Daarom 
wordt dit budget wat Inwonersbelangen betreft fors verhoogd. 

4. Met inwoners en ondernemers wordt gekeken naar het meerjarenplan voor het IBOR. De 
doelstelling is om het betaalbaar te houden. Zo is maar de helft van de extra benodigde 
middelen nodig van wat de coalitie nodig denkt te hebben. 

5. Voor duurzaamheid wordt structureel €500.000,- per jaar uitgetrokken. Het is aan de landelijke 
overheid om hier met uniforme (financiële) regelingen te komen, niet aan de lokale overheid. 
Geen verkwanseling van het geld van de inwoners die via de OZB betaald moet worden. 

6. De doelstellingen voor de economie behoeven geen extra financiële middelen of moeten uit 
andere onderdelen van de begroting gedekt worden. Ook hier geen verkwanseling van geld van 
de inwoners voor de bühne en voor eigen politiek gewin. 

7. Er is geen OZB-verhoging nodig. Punten die door deze coalitie louter overeengekomen zijn om te 
scoren bij hun specifieke achterban moeten niet worden uitgevoerd. 

  
 
De indieners, 
 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

 


