
 

Motie tussenevaluaties bestuursopdracht 

Inleiding 

Het college van B en W van Woerden geeft middels “de bestuursopdracht” invulling aan de 

ontwikkeling van de ambtelijke organisatie van de gemeente.  Doel is daarbij om de efficiëntie van de 

organisatie en de dienstverlening te verbeteren. Met dit proces is in 2018 gestart en het wordt 

afgerond in 2023. In 2023 zal 2.8 miljoen in dit proces geïnvesteerd zijn en hierdoor zal jaarlijks 

structureel 1.5 miljoen op de kosten van de ambtelijke organisatie bespaard kunnen worden.   

In de beantwoording van technische vragen heeft de wethouder aangegeven dat de gemeenteraad 

standaard 2 maal per jaar via een raadsinformatiebrief (Rib) op de hoogte wordt gebracht van de 

stand van zaken van de uitvoering van de bestuursopdracht. In deze Ri-brieven wordt aangegeven 

welke besparingen en welke kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd zijn. Daarnaast wordt over de 

ontwikkelingen in deze bestuursopdracht 2 maal per jaar een informatiebijeenkomst belegd. 

De gemeente Woerden heeft binnen haar organisatie de functie van “concerncontroller”. Deze 

controller adviseert gevraagd en ongevraagd, over de verdere professionalisering en inrichting van 

het domein bedrijfsvoering, op alle niveaus van de organisatie ( 

https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-concerncontroller-gemeente-woerden-

vervuld-woerden-5587228-11.html ) 

Inhoud motie 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 december 2019, 

Gehoord de beraadslagingen met betrekking tot het raadsvoorstel beschikbaar stellen 

investeringsbijdragen en vaststellen begrotingswijzigingen in het kader van de bestuursopdracht ( 

19R.00718) 

Constaterende dat: 

- Het college uitvoering geeft aan de bestuursopdracht; 

Overwegende dat: 

- Er vanaf 2018 in de organisatie geïnvesteerd wordt en er vanaf 2023 een betere kwaliteit en 

kosten besparing gerealiseerd kan worden. 

- Uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat het college halfjaarlijks, via een 

raadsinformatiebrief en informatiebijeenkomst, de raad op de hoogte stelt van de voortgang 

van het proces. 

- De organisatie van de gemeente Woerden beschikt over een onafhankelijke 

concerncontroller, die met een frisse blik, de directie, de gemeentesecretarissen en de 

besturen (colleges en raden), informeert en adviseert over o.a. bestuursprocessen. 

Roept het college op: 
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- Om in de aangekondigde halfjaarlijkse raadsrapportages over de voortgang binnen de 

bestuursopdracht, een prominente en onafhankelijke adviserende en informerende rol te 

geven aan de concerncontroller. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Namens 

Reem Bakker, Fractie Bakker 

 

 


