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Indiener: Marco Hollemans namens CDA Woerden 
Datum:  26 mei 2021 

Portefeuillehouder(s): Wethouder de Regt 

Portefeuille(s): Openbare ruimte 
Contactpersoon:  Marco Hollemans 

Tel.nr.: 06-230 12 598 E-mailadres: m.hollemans@cdawoerden.org 
 

Onderwerp:  
Grip op IBOR 

Samenvatting: 
De Woerdense raad heeft het gevoel te weinig grip te hebben op de keuzes die gemaakt worden in 
het domein IBOR. De raad is nauwelijks betrokken bij prioritering, planning, participatie en uitvoering. 
Pas als er problemen ontstaan komt de raad in beeld en staat dan vaak voor voldongen feiten. 
Daarom wordt een vaststellings- en controleproces ingericht rondom het Meerjaren Onderhouds 
Programma in lijn met de jaarlijkse P&C cyclus. 

Gevraagd besluit: 
Het college op te dragen om het vaststellings- en controleproces rond de jaarlijkse vaststelling van 
het Meerjaren Onderhouds Programma uit te voeren zoals beschreven via kadernota, 
programmabegroting en jaarrekening. 

Inleiding  
Twee jaar geleden is de CDA-fractie gestart met project “Grip op IBOR”. Gezien de omvang van dit 
programma (financieel) en de impact op de samenleving vonden we het nodig te onderzoeken hoe 
de raad meer grip kan krijgen op deze materie. Recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond de 
Oostdam, maar ook het Singelplan, Westdampark en Exercitieveld maken duidelijk dat het 
noodzakelijk is dit project voort te zetten. 
Het toen, en nog steeds, heersende gevoel bij de fractie was dat de raad weinig invloed heeft op de 
IBOR projecten en de keuzes die gemaakt worden. De raad is nauwelijks betrokken bij prioritering, 
planning, participatie en uitvoering, terwijl de uitvoering een grote impact kan hebben op onze 
inwoners en ondernemers. Daarnaast gaat het om grote bedragen, die afgewogen keuzes 
noodzakelijk maken. Dit zorgt ervoor dat de raad wel aangesproken wordt door de samenleving over 
projecten, maar hierover vaak slecht op de hoogte is. 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
In de basis beslist de raad over het IBOR-budget. Dit doet hij vanuit de reguliere P&C-cyclus, waarbij 
door het vaststellen van de begroting de middelen beschikbaar worden gesteld. Hierbij zijn de 
individuele projecten zeer beperkt inzichtelijk. De jaarlijkse Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) 
geeft hier meer inzicht in, maar is weer lastig te verbinden met de begroting. 
Daarnaast wordt de raad beperkt geïnformeerd over IBOR-projecten. De uitvoering is een 
verantwoordelijkheid van het college in samenwerking met de organisatie. 
Zij dragen zorg voor de benodigde participatietrajecten, voorbereidingen en communicatie. Echter, 
als hier kinken in de kabel komen spreken inwoners en ondernemers de gemeenteraad aan, die 
vaak slecht op de hoogte is. 
Vervolgens kan de raad alleen reageren en wordt hij vaak geconfronteerd met extra kosten, die in 
veel gevallen onontkoombaar zijn geworden. Kortom, bestuurlijk voor de raad, maar ook voor onze 
inwoners een onwenselijke situatie. 

Wat willen we bereiken? 
Het is zeer wenselijk dat de raad meer betrokken wordt bij en meer zeggenschap krijgt over de 
IBOR-projecten. Dan kan de raad aan de voorkant besluiten over budget en participatie en heeft hij 
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beter zicht op planningen en impact. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Daarom stelt de CDA fractie het volgende behandelingsproces rondom IBOR projecten voor: 

• Onderdeel van de kadernota, die het college richting geeft voor het opstellen van de 
begroting, wordt de concept Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) voor het komende 
begrotingsjaar; 

• Tijdens de behandeling van de kadernota (raadsvoorstel) kan de raad, indien gewenst, 
aanpassingen doen en prioriteiten stellen door amendering en moties; 

• Bij de programmabegroting wordt vervolgens de MOP, waarin de besluiten vanuit de 
kadernota zijn verwerkt, al dan niet geamendeerd vastgesteld; 

• Onderdeel van de jaarrekening wordt een rapportage over de realisatie van de MOP. 
 
Hiermee wordt de MOP onderdeel van de reguliere P&C cyclus, wordt zij vastgesteld door de raad 
en kan zij haar kaderstellende en controlerende rol op dit domein uitvoeren.  

 

Argumenten 
Door de MOP vast te stellen volgens dit proces worden de volgende doelen bereikt: 
1. IBOR-projecten zijn van grote invloed op de Woerdense samenleving en doen een groot beslag 

op de begroting en investeringsruimte, waardoor directe betrokkenheid van de raad wenselijk is; 
2. Door de raad vooraf te laten besluiten over de MOP is de informatievoorziening over planning, 

kosten en participatie geborgd; 
3. De raad wordt in positie gebracht om meer “in control” te zijn op het gebied van IBOR. 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 
Het college op te dragen om volgens het beschreven proces de MOP vorm te geven, maar 
1. Door besluitvorming over de MOP via de raad kan de doorlooptijd iets langer worden. In 

verhouding tot de totale projectduur zal dit minimaal zijn. Tevens kan het college hierop 
anticiperen door rekening te houden met dit proces in haar eigen planning; 

2. De besluitvormende rol van de raad kan met zich meebrengen dat andere keuzes gemaakt 
gaan worden dan voorgesteld door het college; 

3. De voorbereiding van het raadsbesluit betekent mogelijk extra werk voor de organisatie 
(opstellen raadsvoorstel). De verwachting is dat dit zich tijdens de realisatie dubbel en dwars 
terugbetaalt door betere voorbereiding en draagvlak. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Geen 

Communicatie 
Als dit raadsvoorstel wordt aangenomen door de raad zal de samenleving via een persbericht 
worden geïnformeerd. Daarnaast zal het college zorgdragen voor de interne borging van dit besluit. 

Vervolgproces 
Vanaf het moment dat dit raadsvoorstel is aangenomen zal het college dit proces implementeren in 
de P&C cyclus en het proces rondom het opstellen van de MOP.  

Bevoegdheid raad: 
- ‘Algemene’ bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (art. 

147 Gemeentewet) 

Bijlagen: 
- Raadsbesluit (D/21/009182) 
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RAADSBESLUIT 
Z/21/006918 D/21/009182 

 
 
 
 
 

Onderwerp: Grip op IBOR 

 
 

De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
 

gelezen het voorstel d.d. 26 mei 2021 van: 

- de CDA-fractie 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 
- Art. 147 

b e s l u i t: 

1. Het college op te dragen om het vaststellings- en controleproces rond de jaarlijkse vaststelling 
van het Meerjaren Onderhouds Programma uit te voeren zoals beschreven via kadernota, 
programmabegroting en jaarrekening. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op  
 

 De griffier, 
 
 
 

drs. M.J.W. Tobeas 

De voorzitter, 
 
 
 

V.J.H. Molkenboer 

 

 


	D21009184 Initiatiefvoorstel CDA - Grip op IBOR
	D21009182 Raadsbesluit Grip op IBOR
	RAADSBESLUIT
	Z/21/006918 D/21/009182


