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Amendement – Beperk de bestuursopdracht tot de bestuursopdracht 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 24 februari 2022, om beslispunt 1 van het ontwerpbesluit 

bij het raadsvoorstel Bestuursopdracht 2018-2022 voorstellen 3e tranche te vervangen, zodat het als 

volgt komt te luiden: 

 

1. Een bedrag van € 271.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve Organisatieontwikkeling 

ten behoeve van het project Processen structureren en sturingsinformatie. 

 

Onder vernummering een tweede beslispunt in te voegen, luidend als volgt: 

 

2. Het college opdracht te geven om een onderbouwd raadsvoorstel voor extra 

uitvoeringscapaciteit voor te leggen, indien inzet voor de bestuursopdracht ten koste gaat 

van inzet in de uitvoering, met een maximum van € 175.000. 

 

Het vierde (oorspronkelijk derde) beslispunt te wijzigen, zodat het als volgt komt te luiden: 

 

4. Het college opdracht te geven om bij de kadernota 2023-2026 (begroting 2023 en verder) 

met een voorstel te komen voor een structureel budget voor onderhoud, doorontwikkeling 

en vernieuwing van de organisatie, waarbij de niet-toegekende projecten uit dit 

raadsvoorstel opnieuw kunnen worden betrokken. 

 

Florian van Hout, De Woerdense VVD 

Arjen Draisma, CDA Woerden 

Simon Brouwer, ChristenUnie-SGP 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

Reem Bakker, Woerden&Democratie 

Wout den Boer, STERK Woerden 

 

Toelichting 
De gemeenteraad heeft in 2018 het traject voor de Bestuursopdracht ingezet met als doel een 
verbetering van de effectiviteit en dienstverlening van de ambtelijke organisatie. Daarvoor is 
incidenteel 2,8 miljoen gereserveerd, te besteden in drie tranches met onderbouwde voorstellen 
(businesscases). Onderdeel van de bestuursopdracht is daarnaast het realiseren van een structurele 
besparing, die vanaf 2023 1,5 miljoen per jaar moet opleveren. Dat bedrag is later aangepast naar € 
1,7 miljoen. 
 
Het college stelt in deze derde tranche meerdere maatregelen voor die onderdeel zijn van een 
directieplan ‘Huis op orde’. Dit plan is bedoeld om op een fundamenteler niveau orde op zaken te 
stellen en – met name – structureel te investeren in de ambtelijke organisatie. 
 
Naar de mening van de indieners moet echter een helder onderscheid worden gemaakt tussen twee 
soorten maatregelen. Enerzijds de maatregelen die bijdragen aan het halen van de oorspronkelijke 
bestuursopdracht en de bijbehorende structurele besparing van 1,5 miljoen; anderzijds de 
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maatregelen die betrekking hebben op het (toewerken naar) structureel investeren in 
organisatieontwikkeling. De eerste categorie kan onderdeel zijn van de bestuursopdracht en 
daarmee worden gefinancierd uit de reserve Organisatieontwikkeling. De tweede categorie kan 
volgens de indieners beter integraal – samen met een uitgewerkt plan voor structurele investeringen 
– door een nieuwe gemeenteraad worden behandeld. Dit plan volgt pas bij de Kadernota 2023-2026. 
 
Hierbij is tevens van belang dat het college verwacht dat de besparing van 1,7 miljoen moeilijk 
helemaal te realiseren zal zijn. Tot 2023 moet nog € 863.328 aan besparing worden behaald uit al 
gestarte projecten. Indien bijsturing of alternatieve maatregelen nodig zijn, komt het college hiervoor 
in de loop van 2022 met voorstellen. Deze maatregelen behoren dus tot de eerste categorie, 
aangezien ze bijdragen aan het behalen/afronden van de bestuursopdracht. 
 
De nú voorgestelde maatregelen horen grotendeels bij de tweede categorie, omdat ze in feite de 
start vormen van een traject voor structurele organisatieontwikkeling (onder voorbehoud van 
goedkeuring door de nieuwe raad bij de kadernota). 
 
Daarom stelt dit amendement voor om thans alleen budget toe te kennen aan projecten waarvan 
aannemelijk is dat deze in de periode tot 2023 zullen bijdragen aan het afronden van de 
bestuursopdracht, zoals deze in 2018 is ingezet door de huidige raad. Maatregelen die naar hun aard 
horen bij structurele organisatieontwikkeling, dienen bij de kadernota in een integraal voorstel door 
de nieuwe raad te worden afgewogen. 
 
Concreet gaat het om het project Processen structureren en sturingsinformatie. Alle andere 
projecten kunnen bij de kadernota opnieuw voorgelegd worden. In het raadsvoorstel is niet 
onderbouwd waarvoor precies aanvullende uitvoeringscapaciteit nodig is, alleen dat deze aanwezig 
moet zijn om knelpunten op te lossen wanneer deze zich voordoen. De kans daarop is kleiner nu het 
aantal projecten met dit amendement wordt beperkt. Daarom wordt een tweede beslispunt 
ingevoegd dat een separaat onderbouwd raadsvoorstel vraagt voor extra uitvoeringscapaciteit. 
 
De post ‘overdrachtsdocument en collegewerkprogramma’ hoort – in elk geval voor zover het gaat 
om schrijven, redactie en opmaak – niet thuis in de bestuursopdracht en moet dus anders bekostigd 
worden. Het borgen van dit proces kan in een langetermijnvoorstel bij de kadernota worden 
opgenomen. 
 
Met dit amendement blijft ten slotte ook ruimte over in de reserve Organisatieontwikkeling om het 
eventueel niet-behalen van de afgesproken besparing (weliswaar incidenteel) te compenseren. 


