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Motie – Meer mensen om Woerden veilig te houden? 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 november 2021, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022, 
 
constaterende dat: 
1. in de Programmabegroting wordt gesproken over capaciteitsknelpunten bij de gemeente op het 

gebied van veiligheid; 
2. deze capaciteitsknelpunten verder onder druk zijn komen te staan door de inzet van ambtenaren van 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en Openbare Orde en Veiligheid (OOV) op maatregelen 
rondom het coronavirus; 

3. de portefeuillehouder tijdens de begrotingscommissie heeft aangegeven dat werkzaamheden 
worden uitgevoerd met de beschikbare capaciteit, maar dat niet alle ambities kunnen worden 
gerealiseerd, zoals de aanstelling van een fulltime Bibob-coördinator (zie RIB D21023648); 

4. Er naast capaciteitsknelpunten dus ook niet-gerealiseerde ambities bestaan, 
 
overwegende dat:  
1. op veiligheid van Woerdenaren niet bezuinigd mag worden; 
2. op veel terreinen een structurele inzet nodig is, zoals bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit 

(ondermijning); 
3. we eerdere investeringen in een veiliger Woerden niet teniet moeten doen door hiervoor te weinig 

geld te bestemmen; 
4. inzichtelijk moet zijn welke knelpunten bestaan bij de gemeente, hoeveel middelen onmisbaar zijn 

voor een krachtige en effectieve aanpak van criminaliteit en hoeveel middelen een bijdrage kunnen 
leveren aan intensivering daarvan; 

5. het wenselijk is om jaarlijks te kijken of er voldoende middelen zijn en of die goed over verschillende 
beleidsprioriteiten zijn verdeeld, 

 
verzoekt het college: 
1. de raad jaarlijks uiterlijk in Q1 te informeren over de beschikbare personele en financiële capaciteit 

en verdeling van middelen in relatie tot het Uitvoeringsplan IVP en de criminaliteitscijfers; 
2. daarbij indien nodig een voorstel voor een begrotingswijziging te doen om eventuele knelpunten op 

te lossen, te dekken bij de Voorjaarsrapportage; 
3. tevens onderbouwd aan te geven welke mogelijkheden en ambities er bestaan om de aanpak van 

criminaliteit verder te verstevigen en Woerden nog veiliger te maken, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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