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Onderwerp: Beantwoording technische vragen over raadsvoorstel Beschikbaar stellen 

investeringsbijdragen en vaststellen begrotingswijzigingen in het kader van de bestuursopdracht 

 

Beantwoording van de vragen: 

Het college gaf tijdens de politieke avond aan, qua besparing in 2023, de lat hoger te leggen dan de eerder 

genoemde 1.5 miljoen. Deze lat legt het college op 2 miljoen, waardoor structureel 5 ton beschikbaar blijft 

voor continue organisatie ontwikkeling. 

1. Zijn deze bedragen ook al te vinden in de begroting 2020-2023 van de gemeente Woerden? En zo ja 

waar? 

De besparingen die in de toekomst op basis van de voorstellen uit lichting 1 en 2 worden gerealiseerd, ca. 

1,5 mln. euro structureel, zijn verwerkt in de begroting. Momenteel wordt onderzocht welke voorstellen 

mogelijk in aanmerking komen voor lichting 3. Mogelijk leiden deze voorstellen tot een hogere besparing 

dan 1,5 mln. en kunnen deze besparingen worden ingezet ten behoeve van de organisatieontwikkeling. 

Ook deze voorstellen worden via een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aangeboden en na 

besluitvorming in de begroting verwerkt. Of uiteindelijk een totale besparing van 2 mln. wordt gehaald is pas 

op termijn duidelijk als er meer bekend is over de voorstellen uit lichting 3 en de mate waarin voorstellen uit 

lichting 1 en 2 de verwachte opbrengsten realiseren. Het bedrag dat als extra besparing bovenop de 1,5 

mln. gerealiseerd wordt, wordt onder de noemer ‘budget voor organisatieontwikkeling’ zichtbaar gemaakt in 

de begroting.  

 

2. Hoe wordt mbt dit thema in de jaarbegrotingen van de gemeente Woerden, van 2021 e.v. voor de 

gemeenteraad inzichtelijk gemaakt welke besparingen en kwaliteitsverbeteringen inmiddels 

gerealiseerd zijn? 

De gemeenteraad wordt standaard 2 x per jaar via een RIB met voortgangsinformatie op de hoogte 

gebracht van de stand van zaken van de uitvoering van de bestuursopdracht. Daarin wordt aangegeven 

welke besparingen en welke kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd zijn. Tijdens de politieke avond van 21 

november is afgesproken om ook voortaan 2x per jaar een informatiebijeenkomst te beleggen waarin 

concrete resultaten die in het kader van de bestuursopdracht worden gehaald, met de raad worden 

gedeeld. 

 

Bijlagen: 

- 

 


