
   

Kaderstellende Motie 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU  

 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 29 maart 2012, 

 
Constaterende dat: 

1. De door het kabinet voorgenomen RUD-vorming en aangekondigde bezuinigingen op 
de bestemmingstoelage in het gemeentefonds voor Milieudiensten vragen om 
ontwikkelingen in de richting van een robuuste Omgevingsdienst. 

 

2. De geplande fusie van de Milieudiensten NWU en ZOU, zoals voorgesteld in het 
Raadsvoorstel 12R.00039,  zal leiden tot een nieuw Gemeenschappelijk 
Samenwerkingsverband, op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die 
waarschijnlijk voldoet aan de eisen van een toekomstige RUD. 

 

3. Het College, in de persoon van wethouder Duindam, actief heeft geparticipeerd in de 
vorming van deze nieuwe Omgevingsdienst en op een goede wijze invulling heeft 
gegeven aan het raadsbrede mandaat gegeven in de Commissie Middelen  van 9 
februari 2011. 

 
Overwegende dat: 

1. Het voorliggende Raadsvoorstel inzake fusie tussen de Milieudiensten NWU en ZOU 
leidt tot een nieuw lidmaatschap aan een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, 
waarbij de Raad op dit moment in de gelegenheid is kaders te stellen. 

 

2. De Rekenkamer van de gemeente Woerden in haar eindrapport van 19 november 
2007 inzake een onderzoek naar ‘Sturing en Controle op verbonden partijen’ een fors 
aantal aanbevelingen doet. 

 
Verzoekt het college uitvoering te geven aan de vol gende kaders van de Raad: 

1.  De Raad ieder jaar, voor de 1 ste van juli, vragen om een zienswijze, ten aanzien 
van de vast te stellen begroting van de Omgevingsdi enst NWU-ZOU, en deze 



vastgestelde zienswijze, als zienswijze van het Col lege van B&W van Woerden, 
naar de Omgevingsdienst sturen. (Rekenkamer, 2007:4 8). 

2.  De Jaarstukken van de Omgevingsdienst NWU-ZOU in d e junivergadering van 
de Commissie Middelen en de Raad voor te leggen met  een verzoek om een 
zienswijze en daarbij ook de inhoud te betrekken, t e weten: 

a. De in het voorliggende begrotingsjaar bij de Omgevi ngsdienst 
ingekochte diensten door de gemeente Woerden, 

b. De beleidsdoelstellingen voor het komende jaar en d e bijbehorende 
inkoop van diensten van de Omgevingsdienst  

c. De toekomstige risico’s van de samenwerking, 

(Rekenkamer, 2007:7, 8 & 61) 

3. Jaarlijks, bij de vaststelling van de zienswijze t. a.v. de begroting van de 
Omgevingsdienst NWU-ZOU, verantwoording af te legge n van de rol als 
‘deelnemer’ en als ‘klant’ met een focus op de omga ng van de risico’s die deze 
dubbele pet met zich meebrengt. (Rekenkamer, 2007:69) 
 

En gaat over tot de orde van de dag 

Namens de CDA fractie, Bernard de Jong 

Namens Inwonersbelangen, Elias Bom 

. 


