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Van: Lucassen, Milan <lucassen.m@woerden.nl> 
Verzonden: di 20-12-2011 09:49 
Aan: [Raadsleden <!Raadsleden> 
CC: Stadhuis <stadhuis@woerden.nl>, Orectie <!Directie>, IBurgemeester en 

wethouders <IBurgemeester en wethouders>, !Griffie <!Griffie> 
Onderwerp: vragen ex artikel 40 inzake samenwerking Oudewater 
Gewijzigd: di 20-12-2011 09:49 
Bijlagen: VragensamenwerkingOudewaterdef.pdf 

Aan de leden van de Raad, 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde aan van raadslid Bom (Inwonersbelangen). 
De vragen gaan over de voorgenomen samenwerking tussen Oudewater en Woerden. Beantwoording door het college 
dient voor 19 januari 2012 (binnen dertig dagen) te geschieden. Raadslid Bom verzoekt om de antwoorden vóór de 
commissievergadering Middelen van 18 januari 2012 te ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur 

email: lucassen.m@woerden.nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, 
vrij tot 12:00 uur. 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 
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inwonersbelangen 

Betreft: ^lï. 40 vragen samenwerking Oudewater-Woerden 

Datum: 19-12-2011 

Communicatie: Fractie Inwonersbelangen 
Elias.bom@inwonersbelangen.nl 

Bijlage: 

Aanleiding: 
De fractie van Inwonersbelangen heeft via een brief van 8 december j.l. een persbijeenkomst van 13 
december j.l. en de media kennis genomen van het collegebesluit om toe te werken naar een ambtelijke 
organisatie van Woerden en Oudewater. 

Afgelopen week heeft de fractie van Inwonersbelangen kennis genomen van een interpellatiedebat in 
Oudewater, waar de gemeenteraad het college aan een groot aantal vragen onderwierp en waarbij een 
hoop vragen ook voor ons zijn beantwoord. 

De fractie van Inwonersbelangen kiest ervoor om een aantal schriftelijke vragen aan het college te 
stellen als voorbereiding op de inhoudelijke behandeling in januari 2012. Wij zijn nadrukkelijk niet op 
voorhand voor of tegen een ambtelijke fusie. 

Vragen: 
1. Hoe is het college gekomen tot deze stappen samen met het college van Oudewater? 

In de presidiumvergadering van 29 november 2011 is de samenwerking in de regio en specifiek m.b.t. 
Oudewater aan de orde geweest. Ook in de commissievergadering van 7 december heeft de fractie van 
Inwonersbelangen specifieke vragen over eventuele fusies nog genoemd. Nooit heeft het college haar 
stappen of besluiten aan de raad voorgelegd. 

2. Waarom heeft het college op eigen houtje gehandeld en de gemeenteraad er willens en wetens 
buiten gehouden? 

3. Waarom is de raad niet, en daarmee de inwoners, op enigerlei wijze de hoogte gebracht van 
het besluit dat u nu reeds heeft genomen? 

De inwoners van de beide gemeenten zijn geheel niet betrokken bij het besluit van het college. De nu 
voorgestelde ambtelijke fusie en het hiermee mogelijk katalyseren van herindelingen in zuid-west 
provincie Utrecht zijn onderwerpen waar de inwoners zich niet over hebben uitgesproken. 

4. Op welke wijze zal het college de inwoners betrekken bij de totstandkoming van een nieuwe 
ambtelijke organisatie en het aan de inwoners geleverde niveau van diensten en beleid? 

Graag willen wij antwoord op deze vragen voor de commissievergadering in januari. 

Namens de fractie van Inwonersbelangen: 

Elias Bom 
Fractievoorzitter 

Correspondentie: Inwonersbelangen, KamerA038, Postbus45, 3480AA Woerden 
Rabobank-Woerden: rekeningnummer 158.305.728 

Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl 
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