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Opsteller:  Burgemeester 

Kenmerk:   D/22/065567 

Datum:   21 juni 2022 

Onderwerp:   Reactie op concept-bestuursakkoord 

   

Geachte onderhandelaars, 

 

Hartelijk dank voor het toezenden van het Concept Bestuursakkoord 2022-2026. U heeft een akkoord 

op hoofdlijnen gesloten, waardoor ruimte overblijft om met inbreng van de gehele raad en samenleving 

aan de uitwerking daarvan te werken. U biedt daartoe ook zelf ruimte en ik acht dit een goede zaak. 

 

Vanuit mijn specifieke verantwoordelijkheid voor veiligheid ga ik ervan uit dat er voldoende aandacht 

blijft voor de diverse veiligheidsaspecten binnen onze gemeente. 

 

Twee punten van aandacht wil ik expliciet benoemen. De eerste is de afstemming tussen raad, college 

en organisatie. Een aantal wensen en ambities heeft nog geen directe vertaling gevonden in de 

financiële paragraaf en u geeft aan een aantal zaken nog verder te willen uitwerken. Een goede 

afstemming tussen raad, college en organisatie zal van belang zijn om alle verwachtingen goed te 

managen. In dit kader ben ik blij dat extra geld is uitgetrokken voor een impuls ten behoeve onze 

organisatie en dat er expliciet aandacht is voor de verhouding tussen ambities, geld en benodigde 

ambtelijke capaciteit. Ook pleit ik ervoor om als bestuursorganen in elkaar te investeren, door het 

onderlinge samenspel expliciet onderwerp van gesprek te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit 

gaat lukken en draag daar graag aan bij.  

 

Een tweede is het belang van regionale samenwerking. Woerden speelt in de regionale samenwerking 

een goede rol, die ook wordt gezien. Zowel binnen bijvoorbeeld de U10 als binnen de samenwerking 

met Alphen en Gouda. Ik wijs u er graag op dat we voor een aantal grote dossiers (denk aan bodem, 

landbouw, wonen, mobiliteit) deze samenwerking ook hard nodig hebben. Daarnaast heeft het verleden 

bewezen dat dit ook heeft geleid tot het binnenhalen van bijdragen vanuit onder meer provincie en rijk. 

 

Ik zie ernaar uit om met het nieuwe college en in samenspraak met de raad en onze inwoners en 

ondernemers een nieuwe bestuursperiode in te gaan en er samen voor hen te zijn. Ook ik onderschrijf 

van harte het motto van uw akkoord: "Woerden, dat zijn wij samen". 

 

 

Hoogachtend, 
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V.J.H. Molkenboer 

burgemeester 


