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Onderwerp: Voorstellen 3de tranche Bestuursopdracht 2018-2022 / Investeringskrediet uit 

reserve organisatieontwikkeling t.b.v. directieplan "Huis op Orde" 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 18 januari 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (108 j. 147 
Gemeentewet) 
 

b e s l u i t: 
 

1. Een bedrag van in totaal € 583.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve 
Organisatieontwikkeling t.b.v. de volgende projecten van het directieplan ’Huis op orde’: 

a. Overdrachtsdocument en collegewerkprogramma à € 7.000,- 
b. Samenspel opdrachtgever- en opdrachtnemer à € 65.000,- 
c. Processen structureren en sturingsinformatie à € 271.000,- 
d. Verwachtingen ten aanzien van management (1e deel) à € 65.000,- 
e. Uitvoeringscapaciteit € 175.000,- 

Een bedrag van € 271.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve Organisatieontwikkeling 
ten behoeve van het project Processen structureren en sturingsinformatie. 

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. 

3. Voor deze investeringsbijdrage geen extra besparingsdoelstelling op te leggen boven de 
oorspronkelijke besparingsdoelstelling van € 1,5 miljoen.  

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. 

5. In 2022 een bedrag van maximaal € 636.902 toe te voegen aan het budget 
organisatieontwikkeling in programma 7 en dit bedrag te onttrekken uit de reserve 
organisatieontwikkeling.  

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 24 februari 2022,  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 

 


