
Memo - agendacommissie 
 

Aan:   Agendacommissie 

Van:  College van Burgemeester en Wethouders 

Steller:   Martien Brander 

Datum:  14-9-2021 

Betreft:  Verzoek wijziging agenda ten behoeve van bespreking najaarsrapportage 

 

 

Geachte leden van de agendacommissie, 

 

In het memo voor de agendacommissie dat u donderdag bespreekt staat de bespreking van de 

najaarsrapportage geagendeerd op de politieke avond van 30 september. Wij willen u vragen om een 

extra moment toe te voegen om een bespreking van een specifiek onderdeel mogelijk te maken. Met 

de meesten van u heeft wethouder De Regt hierover reeds informeel contact gezocht. We realiseren 

ons dat het verzoek eerder aan u had moeten worden voorgelegd. Daarvoor excuus. 

In de najaarsrapportage 2021 wordt een extra bedrag opgenomen voor stijgende uitgaven aan Wmo 

en Jeugd, zoals ook landelijk veelvuldig in het nieuws is. Voor de situatie in Woerden is een 

uitgebreide analyse gemaakt, op basis van gedetailleerde cijfers uit onze eigen dienstverlening. 

Hierover willen u graag uitgebreid informeren in een technische sessie, voorafgaand aan bespreking 

van de najaarsrapportage. 

De najaarsrapportage wordt op 21 september door het college vastgesteld. Dat is later dan gepland. 

Dat heeft te maken met de samenhang van de najaarsrapportage en de voorbereiding op de 

begroting 2022.  

Onze vraag is om de tijd die gereserveerd is op 30 september te benutten voor een technische 

bespreking van de prognoses voor het sociaal domein. We willen u vragen om op 7 oktober ruimte te 

creëren voor de politieke bespreking van de najaarsrapportage. De indruk van wethouder De Regt 

was dat u daar welwillend tegenover zou staan gezien de reacties op zijn informele rondgang. We 

verwachten dat hiervoor een zelfde tijdsblok als voor de oorspronkelijke bespreking volstaat. 

Wethouder De Regt is op 7 oktober ook beschikbaar om de sessie bij te wonen, waar hij op 30 

september niet aanwezig kan zijn.  

Met vriendelijke groet, 

namens het college, 

 

Martien Brander 


