
  
  

Motie Inzicht in bestuursperiode overstijgende contracten 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 december 2020, gehoord de 

beraadslaging betreffende het raadsvoorstel najaarsnota 2020 (20R.01033), 

Constaterende dat: 

• Het college en de raad werden verrast door de melding op pagina 6 van de 

Programmabegroting 2021-2024, waarin stond dat een ombuigingsmaatregel ter 

waarde van 3.7 miljoen euro vanwege jaar overstijgende investeringen niet kon 

worden uitgevoerd; 

• Het college tijdens de politieke avond van 12 november jl. tijdens de bespreking van 

dit raadsvoorstel meldde dat in de loop van 2021 nieuwe inkoopcontracten binnen het 

Sociaal Domein worden afgesloten die in 2022 zullen ingaan; 

• Het college tijdens de politieke avond van 12 november jl. tijdens de bespreking van 

dit raadsvoorstel, bij het thema budgetoverhevelingen aangaf dat sommige 

investeringen langlopend zijn en daardoor niet zomaar beëindigd kunnen worden. 

Overwegende dat: 

• De bestuursperiode van het huidige college en coalitie ongeveer van maart 2018 tot 

en met maart 2022 loopt; 

• Een volgend college en coalitie wellicht andere keuzes maken; 

• Langlopende contracten van gemeente Woerden de flexibiliteit van een volgend 

college en coalitie vermindert. 

Verzoekt het college: 

• De gemeenteraad uiterlijk tweede kwartaal 2021 mogelijk een raadsinformatiebrief te 

doen toekomen met daarin een overzicht van contracten voor langdurende 

investeringen (inclusief omvang) die gemeente Woerden is aangegaan en die 

doorlopen tot in 2022 en verder; 

• De gemeenteraad uiterlijk tweede kwartaal 2021 mogelijk een raadsinformatiebrief te 

doen toekomen met daarin een overzicht van nog af te sluiten contracten voor 

langdurende investeringen (inclusief omvang) die doorlopen tot in 2022 en verder 

(ook binnen bestaand mandaat); 

• De gemeenteraad tot en met maart 2022 te informeren over nieuwe contracten voor 

langdurende investeringen (die nu nog niet bekend zijn) die doorlopen tot 2022 en 

verder.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens, 

 

Reem Bakker, Woerden voor Democratie 

Florian van Hout, De Woerdense VVD 

 


