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Motie – Borgen van Iedereen doet mee 
 
De Gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, gehoord de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Programmabegroting 2021, 
 
constaterende dat: 
 
1. sinds 2014 ‘Iedereen doet mee’ een centraal uitgangspunt is in het Woerdense beleid; 
2. dit beleid in de periode oktober 2016 – december 2021 aangejaagd is door een externe 

projectleider, resulterend in de eerste routekaart Inclusief (2017) en de implementatie van de 
routekaart sindsdien; 

3. de projectfase van ‘Iedereen doet mee’ eind 2021 wordt afgerond met een terugblik op de afgelopen 
jaren en een nieuwe uitvoeringsagenda; 

4. er nog geen zicht is op borging van de nieuwe uitvoeringsagenda; 
5. Woerden landelijk gezien wordt als een voorbeeldgemeente op het gebied van inclusief beleid en de 

implementatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, 
 

overwegende dat: 
 
1. Woerden volgens de indieners er trots op mag zijn dat er aan de hand van de routekaart grote 

stappen zijn gezet in het onderwijs, de arbeidsmarkt, de culturele, vrije tijds- en sportsectoren en in 
het wijkgericht werken;  

2. de borging van het beleid nodig is voor het laten functioneren van de werkgroep ‘Iedereen doet 
mee’, in de advies- en communicatietrajecten naar ondernemers, verenigingen, horeca en scholen 
en binnen de gemeentelijke organisatie (borging Iedereen doet mee in alle beleidsvelden); 

3. de gemeenteraad nog geen goed beeld heeft van de effecten van het tot nu toe gevoerde beleid; 
4. de beleidslijn om te werken aan een samenleving waar iedereen mee kan doen nog steeds van 

belang is voor de samenleving, 
 

verzoekt het college: 
 

1. aan de hand van de terugblik en uitvoeringsagenda van eind 2021, een voorstel te doen voor borging 
van het beleid ‘Iedereen doet mee’. 
Daarbij eerst te kijken naar wat binnen bestaande beleidscapaciteit opgepakt kan worden voordat er 
gekeken wordt naar extra beleidscapaciteit; 

2. de terugblik, de uitvoeringsagenda en het voorstel voor februari 2022 naar de raad te zenden en de 
eventuele financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsrapportage.  

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
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Marieke van Noort, Progressief Woerden 
Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP 
Birgitte van Hoesel, D66 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 4 november 2021, 
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