
                    

 

Amendement begrotingswijziging bestuursopdracht 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (19R.00074) 

Begrotingswijziging ten behoeve van de bestuursopdracht 

 

De volgende toevoeging op “De raad besluit”: 

Beslispunt 3 te wijzigen in: 

- Het college de opdracht te geven om bij het juni-overleg, bij het uitbrengen van de jaarlijkse 

begrotingen en jaarverslagen over de voortgang te rapporteren of de realisatie 

overeenkomstig de doelstelling en planning is, in financiële zin en inhoudelijke zin; 

- Bij ernstige inhoudelijke afwijkingen of bij een onder -of overschrijding (zodra die zich 

voordoet of verwacht wordt) van meer dan 20% van het ter beschikking gestelde budget van 

€1.504.000,- direct de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.  

 

 

Toelichting 

De afgelopen 25 jaar hebben de ambtenaren van gemeente Woerden te maken gehad met 

veranderopgaven, cultuurprogramma’s, kwaliteitsimpulsen en meer gelijknamige 

organisatieontwikkelingen. Het gaat onder andere om: 

- “Open vensters” 

- “ Continu  Verbeteren 

- “De wow-factor” 

 

Voor al deze organisatieontwikkelingen zijn grote budgetten gevraagd aan de gemeenteraad. De 

budgetten werden vergezeld met ramingen waarin eerst grote investeringen nodig waren, die later 

terugverdiend zouden worden. In alle gevallen zou de gemeente er over 3 tot 4 jaar zelfs structureel 

aan “verdienen”. Geen van de trajecten heeft de belofte waargemaakt. Aan het einde van elk traject 

kwam het college met het bericht richting gemeenteraad dat de financiële -en organisatiedoelen niet 

of slechts gedeeltelijk gehaald waren.  

 

Het raadsvoorstel “De begrotingswijziging ten behoeve van de bestuursopdracht” verschilt in geen 

enkel opzicht van alle organisatieontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar: er is nu een grote 

investering nodig en de kosten voor het ambtelijk apparaat gaat over een paar jaar fors omlaag. De 

indieners van dit amendement zijn van oordeel dat organisatieontwikkeling structureel ingebed 

moet zijn en structureel begroot moet worden. Daarboven komt dat er in het raadsvoorstel tijdelijke 

inhuur van derden en maatregelen zijn opgenomen zijn en het onnodige kostbaarder is dan het 

organiseren van structurele voorzieningen. 

 

Het voorliggende raadsvoorstel ligt onder een coalitieklem met als argument dat het afgesproken is 

in het coalitieakkoord. Daarmee is het debat over structurele inbedding van organisatieontwikkeling 

versus ad hoc gedreven organisatieontwikkelingen niet te voeren. Het hoogst haalbare vanuit de 

oppositie is de coalitiepartijen op te roepen om het college de opdracht te geven zo scherp mogelijk 

te sturen op de organisatieontwikkeling. Vanuit de kader stellende en controlerende 



                    

 

verantwoordelijkheid van de raad wordt voorgesteld om beslispunt 3 van het raadsvoorstel te 

wijzigen zoals hierboven geamendeerd.  

 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
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