
 

Amendement – Kadernota 2023-2026 – Structureel gezonde organisatie 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 juli 2022, besluit om het eerste 

beslispunt van het ontwerp-raadsbesluit bij het raadsvoorstel Kadernota 2023-2026 als volgt aan te 

vullen: 

 

De raad besluit: 

1. De Kadernota 2023-2026 vast te stellen als richtinggevend document voor de opstelling van 

de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026, met dien verstande dat: 

- Alle benodigde uitgaven voor de organisatie van gemeente Woerden vanaf 2023 

structureel begroot worden. Deze is zo robuust dat er geen incidentele middelen 

meer vanaf 2023 nodig zijn. Dus ook organisatieveranderingen, cultuurprogramma’s, 

verbeterprogramma’s worden structureel meerjarig begroot; 

- In Q2 2023 gekomen wordt met een arbeids- en organisatiestrategie waaruit blijkt: 

i. hoe gemeente Woerden continuïteit van kennis en expertise op peil kan 

houden de komende 10 jaar;  

ii. welke keuzes (kwalitatief en kosteneffectief) het college maakt ten aanzien 

van inhuur van expertise in het licht van punt i.  

- Gekomen wordt tot een ritme tussen gemeenteraad, ambtelijke organisatie en het 

college door middel van een kwartaaloverzicht van wat er afgelopen kwartaal is 

bereikt ten aanzien van de uitvoering van de strategie en daarbij ook 6 kwartalen 

vooruit te kijken naar de prognoses  geplande  activiteiten per kwartaal en de 

daarvoor benodigde capaciteit in relatie tot de beschikbare capaciteit. 

 

 

Toelichting 

Een structureel gezonde organisatie is de sleutel tot succes. Zonder goed uitgeruste medewerkers en 

onderbezetting kan de gemeente Woerden haar ambities niet waar maken. Mogelijk kan het zelfs 

haar basale dienstverlening niet waarmaken, zoals we nu zien bij bouwzaken. Hiervoor zijn 

structurele financiële middelen nodig, is behoud van expertise en kennis noodzaak door een 

personeelsbeleid dat daar aandacht voor heeft, door een duidelijke strategie ten aanzien van de 

inzet van externen. Daarbij een oproep om ook out-of-the-box maatregelen te betrekken zoals 

andere kijk op projectbudgetten, of met meerdere gemeenten een gemeenschappelijke regeling 

oprichten voor inhuur projectleiders en expertise.  

Omdat de ambtelijke inzet cruciaal is voor bereiken van de doelen is informatie daarover voor de 

raad cruciaal. Dat betekent  een duidelijk ritme van kort terugkijken en vooruitkijken op wat er aan 

komt en welke capaciteit beschikbaar is (op kwartaalbasis) . 

Dit mede in het licht van de oplopende uitgaven aan externen. Over 2021 is deze opgelopen tot een 

bedrag van €10.789.000,-. 
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