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Gemeente Woerden Programmabegroting  2020-2023 
Algemene beschouwingen:  Raadsvergadering 31 Oktober 2019 
Inbreng Inwonersbelangen  
 
Voorzitter, college raad en overige aanwezigen en luisteraars. 
Inwonersbelangen is er trots op dat zij dit jaar 25 jaar deelneemt aan de 
democratie in onze mooie gemeente Woerden midden in het Groene-Hart 
met zijn prachtige omliggende kernen. 25 keer algemene beschouwingen 
van terug kijken en vooral vooruit kijken en mede bepalen over het te 
voeren beleid voor het komende jaar.   
 
Terugkijkend is er veel bereikt en dat begon in Harmelen maar zeker in 
gemeente Woerden. En laten we er een paar noemen: de verfoeide 
verplaatsing van 12 ha glastuinbouw ging niet door evenals de twee 
pogingen om windmolens bij woonwijken te plaatsen, de tolportalen van 
Minister Netelenbos, de vrijheid om winkels open te stellen op zondag en 
het behoud van de molen voor de molenaar.  
Voorzitter het maakt niet uit of je klein of groot bent, het heeft te maken 
met de betrokkenheid, eerlijkheid, openheid, rechtvaardigheid en met het 
zijn van echte volksvertegenwoordiger zijn. 
 
Inwonersbelangen heeft bij het aantreden van het college gezegd het beleid 
en de uitvoering ervan inhoudelijk kritisch te zullen volgen. 
Inwonersbelangen ziet dat veel verkiezingsbeloften uit 2018 door partijen 
gebroken worden. Met name twee partijen die in de coalitie zitten beperken 
zich tot pappen en nathouden. Dit kan anders en daarom hebben we dit in 6 
Amendementen uitgewerkt. 
 
Westelijke randweg  
Wat is democratische volksvertegenwoordiging? Hier in Woerden is dat 
besluiten nemen waarin de wil van het volk de bron is. De wil wordt 
bepaald door de meerderheid. Als voorbeeld nemen we hiervoor de 
westelijke randweg. Bijna 70% van inwoners wil dat deze gerealiseerd 
wordt. Dat blijkt uit het kieskompas. Slechts 18% wil geen westelijke 
randweg.  
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Deze stem is dus representatief. Want het kieskompas is bijna 15.000 keer 
ingevuld. In deze raad, waar we inwoners vertegenwoordigen, zitten 18 
raadsleden die verkozen zijn met een verkiezingsprogramma waarin staat 
dat ze de westelijke randweg  gaan aanleggen. 
De vraag voor vanavond is of wij hier in de raad serieus het volk willen 
vertegenwoordigen. Dan gaan we het niet hebben of de Westelijke randweg 
er wel of niet moet komen.  
Dan gaan we vanavond besluiten dat deze er komt. Dan doen we recht aan 
inwoners die we vertegenwoordigen. Inwonersbelangen is en blijft tegen 
nog meer geld steken in onderzoeken. Sinds 1987 is het duidelijk dat er 
oplossing moet komen voor het knelpunt Waardsebaan-Hollandbaan. De 
oplossing uit 1987 is om het verkeer een extra weg naar de A12 te bieden. 
En dit is de westelijke randweg. In meer dan 30 jaar en vele onderzoeken is 
er nog nooit een andere oplossing voor bedacht. Wij hebben hiervoor een 
amendement (1-6) ingediend.  
Een amendement dat recht doet aan de lokale democratie.  
En wij gaan ervan uit dat vanavond het CDA en Lijst van der Does  hun rug 
recht houden. Tonen dat besturen ook betekend doorpakken. 
 
Wij willen dat spoedig de spade de grond in gaat. 
 
Veiligheid 
Goed dat Boa’s in eigen dienst komen van de gemeente. Er blijven teveel 
klachten over bijvoorbeeld te hard rijden, drugsoverlast, geluidsoverlast, 
parkeeroverlast, overlast door buren en hangjeugd in winkelcentra. 
Inwonersbelangen is voorstander van uitbreiden van 4 naar 6  dus elke 
wijk/dorp een eigen wijk-Boa een zichtbaar en vast aanspreekpunt. Hiertoe 
dienen we het Amendement deel 2 in. 
 
Organisatie 
Afgelopen jaren is Inwonersbelangen kritisch geweest over de organisatie en dat 

blijven we en zijn dan ook verbijsterd  over de RIB met daarin aangegeven de 

externe inhuur van 24,7%. Je zou bijna denken dat we naar een regie gemeente 

groeien. 

Vorig jaar is nog twee en half miljoen opzij gezet om de organisatie in de pas te 

krijgen.  

Om de dure externe inhuur naar beneden te krijgen en hiermee geld vrij te 

spelen dient Inwonersbelangen amendement deel 3 in. 

 
Bijstandsgerechtigden De resultaten om het percentage van 
bijstandsgerechtigden naar beneden te krijgen zijn teleurstellend zeker 
gezien de huidige economie en de arbeidskrapte. Vaak word er hier in de 



 3 

raad gezegd dat we inclusief zijn en dat iedereen er toe doet. Dat begint met 
het volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij. Daarom blijven wij 
het college op de huid zitten en  dienen het Amendement 
Bijstandsgerechtigden deel 4 in. 
 
Hondenbelasting 
Vele jaren al proberen we het college en de raad te overtuigen om de 
hondenbelasting af te schaffen. Ook uit landelijk onderzoek blijkt dat 52% 
van niet hondenbezitters dit ook vind. Wij vragen in ons amendement deel 
5 Afschaffen hondenbelasting aan het college om te kijken of dit landelijk 
draagvlak ook in Woerden aanwezig is en dan daarnaar te handelen om de 
daad bij het woord te voegen.  
 
Verlagen OZB naar max 3% 
Citaat uit het coalitie programma (De financiële kaders worden nageleefd 
en gehandhaafd). 
Voorzitter mooie woorden maar we zien op verschillende beleids 
onderdelen dat dit niet gebeurt. We hebben te maken met een veel te groot 
ambitie niveau en falen in het controleerbaar houden. Vele zaken 
onderbouwen dat zoals de Slotenbuurt in Zegveld, aanpassingen Minkema 
en het mis lopen van de BTW constructie brede scholen het niet halen van 
bezuinigingen op het Sociaal domein de Jeugdzorg. 
De voorgestelde OZB verhoging te samen met de andere heffingen is wat 
Inwonersbelangen betreft te fors. Veel van onze inwoners dromen van een 
loonsverhoging van 5,6%.  
Cumulatief over twee jaar is dit een verhoging van 8,8% en dat is voor ons 
veel te veel. 
Daarom stellen we in het zesde amendement voor het percentage in de 
begroting te wijzigen van een verhoging van 5,6% naar een verlaging van 
3% 
Voorzitter, 
Het is ook nu weer opmerkelijk hoeveel vragen er in de aanloop naar deze 
begroting gesteld zijn. Ook de vele amendementen en moties geven aan dat 
deze tweede begroting van deze coalitie geen voldoende verdiend.  
Deze begroting verbergt nog teveel impliciete besluitvorming. Op teveel 
onderdelen is nog steeds niet duidelijk wat de stand van zaken is en wat er 
concreet gerealiseerd gaat worden. 
 
Tot zover onze eerste termijn. 
 
Fractie Inwonersbelangen 
Hendrie van Assem  31 Oktober 2019 


