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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Via deze brief beantwoorden wij de artikel 40 vragen van de fractie Inwonersbelangen met betrekking tot de 
publicatie van de collegebesluiten: 

Vraag 1 Bent u bekend met artikel 60, lid 3 van de Gemeentewet? 

Ja, het college is bekend met artikel 60, lid 3 van de Gemeentewet. 
Hier wordt als volgt uitvoering aan gegeven: 
De besluitenlijsten van het college worden integraal op www.woerden.nl gepubliceerd met uitzondering van 
de niet openbare besluiten. Van een groot aantal besluiten worden tevens persberichten geschreven die 
eveneens via woerden.nl gepubliceerd worden. Hierin wordt het betreffende besluit toegelicht. Inwoners die 
op de hoogte willen blijven van het nieuws van de gemeente kunnen zich abonneren op een digitale 
nieuwsbrief met de meest recente nieuwsberichten. 

Vraag 2 Heeft u overwogen de, aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen, van de 
besluitenlijst te publiceren? 

Nee dit is tot nu toe niet overwogen. Wel is verbetering van de communicatie in het algemeen voortdurend 
aan de orde. Zo zijn de college- en de raadsvoorstellen verbeterd en is de raadsinformatiebrief ingevoerd. 
Onlangs is de vernieuwde website opgeleverd. 

Vraag 3 Wat is uw overweging geweest om de, aan het besluit ten grondslagliggende overwegingen, 
van de besluitenlijst niet te publiceren? Zo nee, waarom niet? 

Hier ligt geen bewuste overweging aan ten grondslag. 
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Vraag 4 Bent u bereid om de, aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen, van de 
besluitenlijst wel tegelijk met de besluitenlijsten te publiceren? Zo nee, waarom niet? 

De collegevoorstellen zijn openbaar en zullen actief via woerden.nl gepubliceerd worden. Het college heeft 
het voornemen de voorstellen die ten grondslag liggen aan haar besluiten integraal te publiceren. In deze 
voorstellen vindt de lezer argumenten en kanttekeningen met betrekking tot het besluit. 

Vraag 5 Als u vraag 4 met ja beantwoordt wanneer denkt u hier invulling aan te geven? 

We willen dit organisatorisch goed regelen en nemen daarin ook andere aspecten van openbaarheid mee. 
We zeggen u toe dat dit medio 2013 naar behoren zal functioneren. 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

W. W i e r i n g a ^ 
Gemeentesecretaris 

drs. J.B. Waaijer 
wnd. burgemeester 
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