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Amendement - Voor Elkaar en niet Tegen 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 4 november 2021, om beslispunt 1 van het ontwerpbesluit bij 

het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 als volgt aan te vullen: 

 

1. De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, waarbij 

wordt afgezien van de inzet van een vierde BOA; 

En het vrijgekomen bedrag van € 55.000 per jaar in 2022 te gebruiken als dekking voor: 

- Eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages tot en met 31 januari 2022 (€ 35.000) 

- Voorbereidingen te treffen voor het instellen van wijkbudgetten (€ 10.000) 

- Voortzetting van activiteiten in het kader van ‘Iedereen doet Mee’ (€ 10.000) 

En het vrijgekomen bedrag van €55.000 per jaar vanaf 2023 te gebruiken als dekking voor: 

- Het instellen van Wijkbudgetten voor alle kernen en wijken (€ 40.000) 

- Voorzetting van activiteiten in het kader van ‘Iedereen doet Mee’ (€ 10.000) 

 

Toelichting 

Ondanks een aantal ingrijpende incidenten, laten de cijfers van de gemeente Woerden zien dat we in 

een relatief veilige gemeente wonen. De inzet van een vierde BOA zonder specifiek veiligheidsaspect dat 

nadrukkelijk meer aandacht behoeft, is volgens de indieners een doekje voor het bloeden zonder dat er 

sprake is van een grote wond. Extra handhaving op het gebied van jeugd, horeca en overlastmeldingen 

draagt primair niet bij aan het oplossen van de oorzaak van de problematiek.  

 

Het vergroten van het zelfoplossend vermogen van buurtbewoners doet dat mogelijk wel en daarom 

stellen de indieners voor om wijkbudgetten beschikbaar te maken. Inwoners en ondernemers leveren 

graag een bijdrage aan en denken regelmatig mee over het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk of 

buurt. Een goed voorbeeld is het onderwerp parkeren waarbij door betrokkenen de oplossing ‘eerste uur 

gratis parkeren in de parkeergarages’ is aangedragen. Ook kan men denken aan initiatieven als een 

buurtspeeltuin of het gericht inzetten van extra handhaving in de betreffende wijk of kern op specifieke 

problematiek.  

 

Daarnaast is het belangrijk dat alle inwoners van Woerden ervaren dat ze mee mogen doen. Het onlangs 

georganiseerde festival is niet het einde van een project, maar de voortgang van extra inspanningen om 

doelgroepen die niet mee lijken te doen meer te kunnen betrekken.  

 

Saskia van Altena, D66 Woerden 
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