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Amendement Samen tegen de gevolgen van Corona 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 5 november 2020, om beslispunt 1 van het 

ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024 als volgt aan te vullen: 

De programmabegroting 2021-2024 vast te stellen, met dien verstande dat op pagina 5, 
boven punt 2 (financiën/financiële beschouwingen) de volgende tekst wordt toegevoegd: 
 
2. Samen tegen Corona 
In 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid ook het bestrijden van de gezondheidscrisis als 
gevolg van COVID-19 een belangrijk aandachtspunt zijn voor de gemeente. Een belangrijk 
aandachtspunt is het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Het resultaat dat we 
met onderstaande inspanningen willen bereiken is het samen met inwoners, verenigingen, 
instellingen en ondernemers beperken en opvangen van deze sociale, maatschappelijke en 
economische gevolgen. De gemeente gaat in een programmatische aanpak in elk geval van 
deze volgende drie opgaven aan de slag: 
 
1. Op het gebied van werk worden de inspanningen voortgezet om in overleg met 

FermWerk, het UWV, ondernemers, het onderwijs en maatschappelijke partners als de 
Technohub doelgerichte maatregelen te nemen en afspraken te maken om werkloosheid 
tegen te gaan en mensen van werk naar werk en van werk naar onderwijs en werk te 
begeleiden. 

 
2. Met horeca, winkeliers, cultuurinstellingen, vastgoedeigenaren, Woerden Marketing, 

inwoners en de Vestingraad worden de gesprekken voortgezet om de impact op de 
Woerdense binnenstad het hoofd te bieden en maatregelen te nemen of voor te leggen 
aan de raad om te komen tot (nieuw) perspectief. Dit wordt ook gedaan met 
ondernemers in de wijk- en dorpscentra. Indien nodig worden visies en gemaakte 
afspraken herijkt of vernieuwd. 
 

3. Met maatschappelijke organisaties en instellingen, de Participatieraad, wijk- en 
dorpsplatforms, (sport)verenigingen en inwoners wordt verder gesproken over de sociale 
impact van corona op het welzijn van onze inwoners. Het bestrijden van eenzaamheid is 
hierbij een belangrijk aandachtspunt. Er wordt met prioriteit ingezet op maatregelen en 
activiteiten om de sociaal-maatschappelijke gevolgen op het welzijn van onze inwoners 
op te vangen en te beperken.  
  

De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van de 
inspanningen. Indien nodig worden voorstellen voor activiteiten en beleidsaanpassingen 
voorgelegd.  
 

Toelichting 

De gemeenteraad geeft het college met dit amendement opdracht om in 2021 inspanningen 
te verrichten om de gevolgen van corona op de Woerdense samenleving samen met 
inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Concreet 
wordt opdracht gegeven voor drie inspanningen. 

1. Ten aanzien van werk om te zorgen dan mensen worden omgeschoold en van werk-
naar-werk-begeleiding vroegtijdig kan plaatsvinden. 

2. Op het gebied van de binnenstad om de economische gevolgen met onder andere de 
(horeca)ondernemers en culturele instellingen samen het hoofd te bieden. 

3. Op het gebied van de sociaal-maatschappelijke om impact op het welzijn van onze 
inwoners te beperken. 
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De aanpak moet programmatisch zijn en over thema’s en programma’s heen werken.  
De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd door het college over de voortgang en de 
resultaten van de inspanningen. 
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