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Motie – Goed afronden bestuursopdracht 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 17 november 2022, gehoord de 
beraadslagingen bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2023, 
 
constaterende dat: 

1. de gemeenteraad in 2018 heeft besloten om € 2,8 miljoen te investeren in de kwaliteit van de 
gemeentelijke organisatie (raadsbesluit 18R.00568); 

2. dit project van organisatieontwikkeling in de gemeenteraad van Woerden bekend staat als ‘de 
bestuursopdracht’; 

3. deze bestuursopdracht moest leiden, naast een kwaliteitsimpuls, tot een structurele besparing 
op de apparaatskosten van € 1,5 miljoen in 2023; 

4. de gemeenteraad periodiek is geïnformeerd over de voortgang van de bestuursopdracht en 
tijdens deze informatieronden telkens positieve geluiden over de voortgang en de doelstellingen 
werden gemeld; 

5. in de voorliggende begroting staat te lezen dat de bestuursopdracht niet wordt voortgezet 
omdat besparingen een onevenredige impact op de organisatie hebben en dat de resterende 
financiële middelen anders binnen de organisatie ingezet zullen gaan worden; 

6. in het raadsvoorstel 19R.00074 met als onderwerp ‘Begrotingswijziging ten behoeve van de 
bestuursopdracht’ als beslispunt 3 staat vermeld: ‘het college de opdracht te geven om bij het 
uitbrengen van de jaarlijkse begrotingen en jaarverslagen over de voortgang in financiële en 
inhoudelijke zin te rapporteren’, 

 
overwegende dat: 

1. de bestuursopdracht in de vorige bestuursperiode een omvangrijk en prestigieus project was 
met een grote financiële omvang; 

2. dit project nu als een nachtkaars uit dreigt te gaan zonder dat er duidelijke leermomenten zijn 
en conclusies worden getrokken; 

3. het aan de raad rapporteren van de voortgang van de bestuursopdracht in financiële en 
inhoudelijke zin, onderdeel uitmaakt van de opdracht van de raad aan het college, 

 
verzoekt het college: 

1. de bestuursopdracht uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden door de 
gemeenteraad te informeren over de resultaten van de bestuursopdracht in financiële en 
inhoudelijke zin; 

2. daarbij ook nadrukkelijk stil te staan bij wat er van deze bestuursopdracht geleerd is en wat als 
verbeterpunt(en) kan worden meegenomen naar de toekomst, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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