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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Coby Franken van de Fractie van Progressief Woerden
over inwonerinitiatieven

Beantwoording van de vragen:
1. Klopt het dat het inwoner-initiatieven-budget er niet meer is en dat de inwoners met eigen
initiatieven geen beroep meer kunnen doen op financiële ondersteuning door de gemeente?
Het klopt dat het inwoner-initiatieven-budget per 1 januari 2020 niet meer bestaat. Inwoners kunnen met
hun eigen initiatief nog wel een beroep doen op de gemeente. Per initiatief zal gekeken worden hoe de
gemeente dit initiatief verder kan helpen: met initiatief-begeleiding, wegwijs in vergunningen, expertise en
bijvoorbeeld verbinding met partijen die het initiatief mede op weg kunnen helpen. Financieel wordt ook
ondersteund door te kijken welke aanvullende externe fondsen beschikbaar zijn. Kleine initiatieven kunnen
ook een beroep doen op de dorps- en wijkplatforms, die over een bescheiden budget beschikken.
Daarnaast zal, indien van toepassing, gekeken worden of het initiatief past bij wat de gemeente zelf al doet
of van plan is en waarbij mogelijk ook gebruik wordt gemaakt van bestaande budgetten.
2. Waarom staat nog wel op de website dat er aanvragen ingediend kunnen worden?
Zie https://www.woerden.nl/inwoners/subsidie/subsidie-voor-uw-buurt-straat
Door een technische fout is bovengenoemde pagina met het aanvraagformulier nog te zien geweest. Deze
is inmiddels verwijderd. Er is een andere pagina gemaakt met het verzoek om ideeën vooral in te dienen en
het gesprek aan te gaan: https://www.woerden.nl/initiatievenloket. De aanvragen m.b.t. een eigen initiatief
zullen nog steeds worden behandeld waarbij breder wordt gekeken naar facilitering van het initiatief dan
alleen het financiële vraagstuk.
3. Welke initiatieven kunnen nog wel, en welke initiatieven kunnen niet meer een beroep doen op
financiële ondersteuning door de gemeente? Op basis van welk afwegingskader gebeurt dat, en
welk bestuurlijk mandaat ligt daaraan ten grondslag?
Per initiatief zal gekeken worden wat er nodig is en of daarbij ook financiële ondersteuning vanuit de
gemeente nodig is. Als dat laatste het geval is kijken we of en hoe het initiatief vorm kan krijgen binnen de
opgaven en begroting van de gemeente. De doelen en budgetten van de programmabegroting zijn het
afwegingskader.
4. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2019 heeft Progressief Woerden per aangenomen
motie gevraagd wat de consequenties waren van de niet-gehonoreerde ambities. Eén van die
ambities betrof de doorontwikkeling van gebiedsgericht werken, waar het initiatievenbudget
onderdeel van uitmaakte. In de RIB (19B.000822) die uiteindelijk daags voor de
begrotingsbehandeling verscheen, staat bij de consequenties: “Door deze ambitie niet te honoreren
sluit de gemeente minder goed aan op de behoeften en vragen in het gebied dan anders had
gekund door informatie beter te ontsluiten en de koppeling van verschillende organisaties aan
elkaar te versterken.
Klopt het dat bovenstaande niet gehonoreerde ambitie ‘doorontwikkeling gebiedsgericht werken’ de

oorzaak is van het wegvallen dan wel verminderen van het initiatievenbudget en daarmee direct als
gevolg heeft dat bepaalde inwonersinitiatieven nu geen aanspraak meer kunnen maken op
financiële ondersteuning van de gemeente?
Nee, dit ligt net anders. De niet gehonoreerde ambitie ‘doorontwikkeling gebiedsgericht werken’ is
gedeeltelijk de oorzaak van het wegvallen van het initiatievenbudget. Bij de doorontwikkeling
gebiedsgericht werken (verwoord in 19r.00132) is financiële ophoging van het structureel bestaande budget
(van € 314.243,-) gevraagd. Deze ambitie is niet gehonoreerd. Daarnaast was een bedrag gevraagd om de
pilot gebiedsgericht werken voort te zetten. Deze is ook niet gehonoreerd. Deze twee posten hebben
betekend dat de opgedane ervaringen van de pilot Gebiedsgericht Werken niet uitgerold zijn op de wijze
die in de pilot werd gehanteerd.
5. Zo ja, is het college het met Progressief Woerden eens dat de gemeenteraad te weinig specifiek is
geïnformeerd over de consequenties?
6. Zo nee, wat is wel de oorzaak van het wegvallen dan wel verminderen van het initiatievenbudget?
En op welke manier is de gemeenteraad hierbij betrokken?
We realiseren ons dat er in het najaar van 2019, door de focus op de bezuinigingen, onvoldoende aandacht
is geweest voor het delen van specifiek deze informatie met de gemeenteraad. Het college heeft de
bezuiniging weloverwogen opgevoerd waarbij de consequenties in kaart zijn gebracht en te overzien waren.
Dat het inwoner-initiatievenbudget jaarlijks voor een deel onbenut bleef heeft hierin meegespeeld.
In het najaar van 2019 speelde ook het urgente bezuinigingsvraagstuk, op basis waarvan is gestart met de
Strategische Heroriëntatie. Om aan de bezuinigingstaakstelling te kunnen voldoen is ook vanuit
Gebiedsgericht Weken een bedrag opgevoerd van €50.000 van het inwoner-initiatieven-budget. Om toch
een basis voor Gebiedsgericht Werken te kunnen behouden is het overgebleven werkbudget (€ 20.000)
omgevormd tot budget voor capaciteit van de wijk- en dorpsambtenaren. Hiermee kon worden geborgd dat
in elk dorp en elke wijk deze functionarissen actief konden blijven. Vervolgens is Gebiedsgericht Werken op
een andere, lichtere manier vormgegeven, zoals omschreven in raadsinformatiebrief 19R.00985.
Overigens moeten we opmerken dat de bezuiniging van €50.000,- per abuis niet is opgenomen in het
boekwerk van de begroting zelf. We zullen dit over 2020 corrigeren rekening houdend met een aantal
toezeggingen van initiatieven uit 2019 die financieel nog afgewikkeld moeten worden.
7. Het initiatievenbudget werd onder meer gebruikt voor inwonersinitiatieven die plaatsvinden in het
kader van ‘iedereen doet mee’. Onder andere het gebarencafé, de regenboogweek en ‘swing en
doe je ding’ maakten in 2019 gebruik van het initiatievenbudget. Bovendien zijn in deze
Coronacrisis veel inwonerinitiatieven ontstaan waarbij inwoners mede-Woerdenaren helpen om
eenzaamheid te bestrijden, sociale contacten te bevorderen of boodschappen te doen.
Welke gevolgen heeft het wegvallen dan wel verminderen van het initiatievenbudget voor de
routekaart ‘iedereen doet mee’?
Het wegvallen van het initiatievenbudget betekent dat binnen de reguliere budgetten van de gemeente ook
rekening moet worden gehouden met initiatief uit de samenleving. Dat is in onze ogen een wenselijke
ontwikkeling: de doelstelling is immers om, net als bij ‘Iedereen doet Mee’ initiatief en inclusie als
vanzelfsprekend mee te nemen. We moeten wel opmerken dat alle gemeentelijke budgetten onder druk
staan. Voor wat betreft de Coronacisis, zie het antwoord op vraag 10.
8. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat door inwoners geïnitieerde activiteiten in het kader van
‘iedereen doet mee’ alsnog doorgang kunnen vinden.
Zie hiervoor de beantwoording van vraag 7.
9. Is het college het met Progressief Woerden eens dat juist in deze coronacrisis de hartverwarmende
inwonerinitiatieven van groot belang zijn en alle steun verdienen?
Ja, daar is het college het volmondig mee eens.

10. Zo ja, op welke manier kunnen inwonersinitiatieven die in het kader van de coronacrisis ontstaan

rekenen op de ondersteuning van de gemeente?
Inwonerinitiatieven die ontstaan tijdens de coronacrisis zijn veelal maatschappelijke initiatieven op het
gebied van welzijn en zorg. Deze initiatieven worden ondersteund als dat nodig is en gecoördineerd via de
hiervoor opgerichte website www.woerdenvoorelkaar.nl .Veel initiatieven die zijn ontstaan in deze periode
zijn onafhankelijke initiatieven; we dragen ze een warm hart toe, we stimuleren en motiveren waarbij de
initiatiefnemers zoveel mogelijk (financieel) selfsupporting blijven. Als het nodig is bieden we (financiële)
ondersteuning via Hart voor Woerden. De coördinatie voor dergelijke initiatieven verloopt via deze
organisatie in nauwe samenwerking met de gemeente Woerden waarbij het Buurtwerk (het sociaal werken
in de wijk, de buurtverbinders en jongerenwerk) en Hart voor Woerden een grote rol spelen.
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