
Raad in positie brengen 

Memo tbv presidium 

Afgelopen maanden passeren er een aantal onderwerpen de revue in politiek Woerden, die naar 

mening van onze partijen niet de goede route volgen en in ieder geval afbreuk doen aan de 

democratische positie van de raad.  

Wij willen daarom in het presidium met de Burgemeester (die de versterking van de democratische 

positie van de raad als opdracht heeft gekregen voor zijn nieuwe periode) de volgende punten 

agenderen:  

1. Volgordelijkheid van brede kaderstellende stukken en daarop volgende beleidskaders.  

2. Volgordelijkheid van kaderstelling door de raad, participatieprocessen en regionale afspraken 

met andere overheden/ketenpartners  

3. Beleidswijziging in informatievoorziening (via RIB’s of Themabijeenkomsten) 

4. De waarde van het coalitie-akkoord en (in mindere mate) de programmabegroting als 

democratische legitimatie voor inhoudelijke beleidsbesluiten. 

5. Worden de raadsbesluiten wel altijd uitgevoerd? 

Voorbeelden: 

 

Sociaal domein 

In het sociaal domein wachten we sinds het nieuwe college is aangetreden op een breed kader 

stellend stuk dat een uitwerking geeft van de richting die in het coalitieakkoord is gekozen. 

In oktober was er een presentatie van een richting in een bijzondere avond, met een RIB als 

achterliggend stuk. Die RIB mocht echter niet geagendeerd worden, omdat het college in januari 

met een breed kader stellend raadsvoorstel zou komen. Dit raadsvoorstel krijgt telkens 

vertraging, zodat het nu op de rol staat om in april in besluitvorming te komen. In de 

wandelgangen zijn de redenen: ‘uitgebreid participatieproces’ (ad 2) en ‘tijd en capaciteit nodig’. 

Maar intussen is er wel tijd en capaciteit om op basis van het concept van dit langverwachte 

document en de interpretatie van het coalitieakkoord (ad 4) door de wethouder alvast 

beleidsbesluiten te nemen:  

- In juni/juli ’18 vertelde de wethouder aan de welzijns- en vrijwilligersorganisaties in ‘de 

staat van Woerden’ het sociaal domein dat de subsidierelatie stopgezet wordt om 

opnieuw te worden vormgegeven. (ad 4) 

- Afgelopen maand kwam een raadsvoorstel over het PGB naar de raad, zonder dat het 

verband tussen dit besluit en de rest van het sociaal domein betrokken kan worden bij de 

het debat en het besluit. (ad 1) 

- En er kwam een RIB (ad 3) over Welzijn Woerden naar de raad met fundamentele keuzes 

over de positionering van diverse onderdelen van Welzijn Woerden, zoals mantelzorg-

ondersteuning, welzijnscoach en beweegteam (ad 1) die als legitimatie het coalitie-

akkoord en in mindere mate de programmabegroting heeft (ad 4)  

 



Regionale energie strategie (RES) 
 
De rijksoverheid heeft bepaald dat op basis van regionale samenwerking gemeenten moeten 
zorgen voor de eigen energievoorziening. Het college heeft ervoor gekozen om U-16 verband 
plannen te ontwikkelen om aan de energieopgave te voldoen. Een deel van de Raad heeft 
deelgenomen aan twee conferenties “Lopikerwaard” waarin verschillende thema’ s zijn belicht.  
 
Op 2 oktober wordt in een RIB medegedeeld dat onder voorbehoud van instemming door de 
gemeenteraad wordt deelgenomen aan de RES-U10. De Raad zou in het vierde kwartaal van 2018 
een voorstel ontvangen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd (ad 1). Het heeft er nu alle schijn van 
dat er geen andere keuze meer is dan deelname aan de RES-U10. 
 
Binnen de RES-U10 dendert de spreekwoordelijke trein door. Na de zomer moet er een concept-
bod aan de overheid worden gedaan hoe deze regio zelfvoorzienend op energiegebied gaat wordt. 
De RES-U10 gaat voor een reëel bod uit angst anders een aanwijzing van het Rijk te krijgen.  
 
De Raad is tot op heden niet in staat geweest om kaders te bespreken voor de Woerdense inzet 
binnen RES-U10 (ad 2). Er ontbreekt een duidelijk stappenplan waarin niet alleen de rol van de 
Raad staat beschreven, maar ook een stappenplan voor de burgerparticipatie. De inhoudelijke 
keuzes voor bijvoorbeeld al dan niet en in bepaalde hoeveelheid plaatsen van windmolens en 
zonnepanelen zijn al bepaald voordat de raad erover gesproken heeft. De legitimatie lijkt 
wederom het coalitieakkoord te zijn.  
 
Ook heeft de raad, breder dan alleen de RES, nog nooit de gelegenheid gekregen om zich uit te 
spreken over de energietransitie als geheel. (Ad 1) Er zijn tot nu toe alleen themabijeenkomsten 
geweest (ad 3) waarbij vooral het college aan het woord is geweest en de planning qua 
raadsvoorstellen etc. blijft nog steeds uit.  
 

 

Bomenbeheerplan 
Op 1 november is er een raadsbreed amendement aangenomen waarin het toenmalige aantal 
bomen de ondergrens was voor het aantal bomen in Woerden en waarin bij het nog op te stellen 
bomenbeheerplan onderzocht zou worden om het aantal bomen met 1000 e vergroten. 
 
Sinds 1 november zijn er veel bomen gekapt. Volgens informatie van het college door onder 
andere de Essentakziekte en het gevolg van de droge zomer. Bij een aanzienlijk aantal bomen zijn 
twijfels of dit de redenen van de kap zijn. Bijvoorbeeld bij het verdwijnen van een flinke rij 
knotwilgen langs het water. Wij hebben ernstige twijfel of het raadsbesluit bij de 
programmabegroting wel wordt uitgevoerd (ad5). 
 
De afgelopen maand is een keuze gemaakt voor de inrichting van de bomen langs de Singel. Dit 
besluit is genomen onder tijddruk en kon niet wachten tot het vaststellen van het 
bomenbeheersplan (ad2).  
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