
 

 

 

Motie Vergaderen tijdens het zomerreces 2020 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 april 2020, 

 

Constaterende dat 

• De Coronacrisis ook op projecten van de raad zijn invloed heeft. 

• De raad in RIB 20R.00344 in kennis wordt gesteld van het feit dat door de crisis de 

Strategische Heroriëntatie vertraging oploopt, en dat de uitgewerkte scenario’s niet 

op tijd voor de behandeling van de kadernota aan de raad kunnen worden 

voorgelegd. 

 

Overwegende dat 

• De Strategische Heroriëntatie van groot belang is voor de financiële toekomst van 

Woerden. 

• Dat de raad groot belang hecht een goed democratisch proces en het maken van 

goede keuzes bij een belangrijk onderwerp als de Strategische Heroriëntatie.  

• Het nog niet duidelijk is hoe  de maatregelen tegen het coronavirus de zomerperiode 

zullen beïnvloeden, maar dat veel vakanties waarschijnlijk geen doorgang zullen 

kunnen vinden. 

 

Verzoekt het college 

• De door de crisis verloren tijd in te lopen door de raad, vóór het zomerreces de 

uitkomsten van de strategische heroriëntatie, inclusief voorkeursscenario van het 

college, in een raadsvoorstel te doen toekomen, zodat de raad nog aan het begin van 

het zomerreces over de scenario’s kan beslissen.  

• Hiervoor scenario’s voor te bereiden waaruit de raad kan kiezen. De raad in overleg 

met de griffie en de agendacommissie een procesvoorstel te doen over de 

toezending en behandeling van dit raadsvoorstel.  

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Florian van Hout, de Woerdense VVD 

Marieke van Noort, Progressief Woerden 

Wout den Boer, Sterk Woerden 

 

Toelichting 

In de RIB van het college over de impact van het coronavirus op de strategische 

heroriëntatie (20R.00344) staat dat  de resultaten van de heroriëntatie naar verwachting 

medio juli bekend zijn. Hierdoor is het mogelijk om voorafgaand aan of in het begin van het 

zomerreces te besluiten over de scenario’s afkomstig uit de heroriëntatie. Deze motie roept 

het college op om tijdig de plannen in een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden, op basis 

waarvan de raad kan besluiten om een extra vergadering te plannen. 


