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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00488 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 19 mei 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s)  : Financiën 

Contactpersoon : F. Pleket 
Tel.nr. : 8327 

E-mailadres : pleket.f@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Participatieproces strategische heroriëntatie 

 

Kennisnemen van: 
Het participatieproces strategische heroriëntatie  

 

Inleiding: 
Bij de bespreking van het raadsvoorstel ‘shortlist strategische heroriëntatie’ zegde wethouder Bolderdijk toe 
om een  RIB aan de raad te sturen over de manier hoe het college aankijkt tegen het participatieproces 
rond de strategische heroriëntatie.  

 

Kernboodschap: 

 

Het college wil maatschappelijke partners/stakeholders ruimte geven om te reageren op het 
collegestandpunt m.b.t. de strategische heroriëntatie. De planning van het proces van de strategische 
heroriëntatie is strak: 
 

Week van: 

 18 mei                        RIB participatieproces  

 25 juni                        oplevering technische exercitie door taskforces in eindrapportage 

 7 juli                            RIB uitkomsten taskforces in college 

 14 juli                          keuze scenario’s in college 

 16 juli                          presentatie van scenario’s en keuze college in raad 

 1 september              RIB/raadsvoorstel scenario’s en keuze scenario’s 

 10 september           debat raad (onder voorbehoud agendacommissie): beeld 

 17 september           debat raad (onder voorbehoud agendacommissie)                                                                          
 

 

Binnen deze planning kan de participatieruimte geboden worden in de periode tussen 16 juli (wanneer het 
college zijn standpunt t.a.v. de scenario’s presenteert) en ongeveer 21 augustus (wanneer de ambtelijke 
voorbereiding start om te komen tot een RIB die uiteindelijk op 1 september aan de raad wordt 
aangeboden). 
 

Het college realiseert zich dat deze periode het nadeel heeft dat hij midden in de zomervakantie valt en dat 
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het daardoor voor een aantal organisaties moeilijk zal zijn een reactie te geven. Hier is helaas geen 
oplossing voor, omdat de procedure enerzijds is vertraagd door de corona-crisis en anderzijds het eindpunt 
vastligt door de verplichte aanleverdatum van de vastgestelde gemeentebegroting bij de provincie.  
Wij zullen de maatschappelijke organisaties in ieder geval een vooraankondiging van dit participatieproces 
sturen, zodat zij zoveel als mogelijk zich daarop kunnen voorbereiden.  
 

In de RIB van 1 september zullen wij aangeven welke reacties wij in het participatieproces hebben 
ontvangen en hoe wij met de binnengekomen reacties om willen gaan. 
 

Dit strakke proces heeft voornamelijk betrekking op die elementen van de strategische heroriëntatie die in 
de begrotingen 2021 – 2023 worden verwerkt en die een besparing van minimaal € 3 miljoen moeten 
opleveren. 
 

Voor de thema’s die in latere begrotingen aan de orde zijn en dan minimaal € 6 miljoen moeten opleveren is 
vanzelfsprekend meer ruimte voor ‘reguliere’ participatie. Dit proces kan zo spoedig mogelijk na het 
vaststellen van de begroting voor 2021 worden opgestart en moet dan steeds tijdig zijn afgerond om 
verwerkt te kunnen worden in de begroting van het betreffende jaar. 
 

Voor de participatieronde richting begroting 2021 willen wij de relevante maatschappelijke organisaties 
uitnodigen binnen de thema’s van de strategische heroriëntatie.  
 

Voor de meeste maatschappelijke organisaties geldt dat zij, na de rondetafelgesprekken met de raad, geen 
bemoeienis hebben gehad met de ambtelijke uitwerking in de taskforces en werkgroepen. Daarop zijn drie 
uitzonderingen. De Participatieraad wordt in het ambtelijke voorbereidingsproces van de taskforces Jeugd 
& WMO en Werk & Inkomen op de hoogte gehouden van de voortgang en de zoekrichtingen. Deze 
uitzonderingspositie komt voort uit het feit dat de Participatieraad een formeel adviesorgaan van het college 
is. Daarnaast is Ferm Werk op ambtelijk niveau betrokken bij de taskforce werk & inkomen. Dat komt voort 
uit het feit dat de taakstelling van deze taskforce zich grotendeels binnen de begroting van Ferm Werk 
bevindt én dat binnen Ferm Werk de meeste expertise op dit domein beschikbaar is. Tot slot is de ODRU 
betrokken bij de rapportage van de werkgroep energie & milieubeheer, met name op het laatste thema. 

Financiën: 
 

 n.v.t. 

Vervolg: 
 

1. De maatschappelijke organisaties (zie bijlage) ontvangen tussen 20 en 25 mei een vooraankondiging 

2. De maatschappelijke organisaties ontvangen omstreeks 17 juli het collegestandpunt t.a.v. de 
strategische heroriëntatie met het verzoek om daarop vóór 16 augustus te reageren. 
3. Het college verwerkt zijn standpunt op de binnengekomen reacties in een rib/raadsvoorstel die op 1 
september wordt vastgesteld 

Bijlagen: 
 

- Overzicht maatschappelijke organisaties ten behoeve van participatieproces strategische 
heroriëntatie (20.009437) 
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Taskforce 

 

Maatschappelijke organisatie 

Jeugd & WMO - Participatieraad 

- NIO/informele organisaties 

- Hart voor Woerden 

- Kwadraad 

- UW Ouderenplatform 

- Dorp- en wijkplatforms 

- Buurtwerk/jongerenwerk 

Werk & Inkomen - Participatieraad 

- Ferm Werk 

IBOR - Dorp- en wijkplatforms 

Onderwijshuisvesting - De schoolbesturen 

Parkeren - BIZ Stadshart 

- Vestingraad 

Duurzaamheid en milieubeheer Nader te bepalen (actie werkgroep) 

Sportaccommodaties - Sportoverleg 

- WoerdenSport 

- Schoolbesturen 

- Gebruikers binnensportaccommodaties 

Belastingen en leges nvt 
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