
 
 
Motie - Aanvullende heroriëntatie op ambtelijke organisatie 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 september 2020, gelezen het 
raadsvoorstel Strategische heroriëntatie (20R.00795), 
 
constaterende dat  

• Het college ervoor heeft gekozen om in het raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie geen 
besparingen op de ambtelijke organisatie te inventariseren, zoals onder meer aangegeven in 
de raadsinformatiebrief uitgangspunten en proces van de strategische heroriëntatie 
(19R.00884); 

• Voor de ambtelijke organisatie in 2018 een apart traject is ingezet in de vorm van de 
bestuursopdracht, waarbij 2,8 miljoen wordt geïnvesteerd in organisatieontwikkeling om op 
termijn (vanaf 2023) structureel 1,5 miljoen te besparen op apparaatskosten; 

• Gemeente Woerden sinds 2018 voor een (nog) grotere financiële uitdaging is komen te staan 
als gevolg van oplopende kosten en schulden en hiervoor de strategische heroriëntatie is 
uitgevoerd; 

• Het college heeft aangegeven dat het verdere besparingen op de ambtelijke organisatie niet 
realistisch acht, behalve wanneer er minder taken worden uitgevoerd, 

 
overwegende dat  

• De bestuursopdracht is ingezet tegen een volledig andere achtergrond dan de situatie waarin 
de gemeente zich nu bevindt, gelet op de grote financiële uitdagingen en de coronacrisis; 

• De focus in de bestuursopdracht ligt op het doen van verbetervoorstellen (businesscases) om 
kwaliteit en efficiëntie te verbeteren, die daarnaast een besparing opleveren, waar de 
strategische heroriëntatie er expliciet op is gericht om ombuigingen te vinden om tot 
gezonde, houdbare gemeentefinanciën te komen; 

• Uit het voorgestelde maatregelenpakket blijkt dat op vrijwel alle beleidsterreinen zal worden 
bezuinigd, de lasten voor inwoners worden verhoogd en daarmee de hele gemeente 
Woerden wordt gevraagd een bijdrage te leveren in deze heroriëntatie, maar de ambtelijke 
organisatie niet is gevraagd om (aanvullende) besparingsmogelijkheden te inventariseren; 

• Het niet aannemelijk is dat verdergaande besparingen op de ambtelijke organisatie alleen 
mogelijk zijn bij minder taken, omdat dit zou betekenen dat de organisatie (na uitvoering van 
de bestuursopdracht) 100% efficiënt zou zijn; 

• Er momenteel onvoldoende inzicht bestaat in de uitvoering van de bestuursopdracht en de 
verhouding tot de resultaten en scenario’s van de strategische heroriëntatie, 

 
verzoekt het college 

• Inzichtelijk te maken welke besparingen op de ambtelijke organisatie tot op heden zijn 
gerealiseerd en in de nabije toekomst gerealiseerd zullen worden en welke investeringen in 
organisatieontwikkeling daar tegenover staan; 

• Te inventariseren welke aanvullende besparingen op de ambtelijke organisatie, bezien vanuit 
het perspectief van de heroriëntatie, vanaf de begroting 2022-2025 mogelijk zijn en hiervoor 
uiterlijk bij behandeling van de kadernota 2022 scenario’s voor te leggen aan de 
gemeenteraad, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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