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Voor de inwoners
van de kernen
Harmelen,
Kamerik, Woerden
en Zegveld.

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Allereerst de beste wensen voor 2013. Het jaar waarop Inwonersbelangen wederom door, voor en met de
Inwoners van gemeente Woerden op komt voor de belangen van alle inwoners. Zo ook voor de inwoners die
het financieel minder goed hebben. Wat zou 200.000 euro voor hen betekend hebben die nu uitgegeven wordt
aan een oplossing die nodig is om de door de wethouders weggestuurde gemeente secretaris te vervangen. De
reden voor het wegsturen van de hoogste ambtelijke baas van de gemeente blijft deels onduidelijk. In deze
nieuwsbrief wordt toegelicht wat de wethouders erover wilden vertellen. Het is niet veel en weinig
verhelderend. Je zou denken dat er meer transparantie gegeven zou worden voor een bedrag van 200.000 euro.
Je kunt er ook een gift aan elk bijstandsgezin van doen in Woerden van 500 euro tot 1.000 euro.
Jan-Hubert van Rensen

Gemeentesecretaris weg
Afgelopen week werd de gemeenteraad
geconfronteerd met de mededeling van het
College van Burgemeester en Wethouders
dat, vanwege een verschil van inzicht over de
doorontwikkeling van de gemeentelijke
organisatie, de huidige gemeentesecretaris
per 1 januari
vertrekt.
Een
interim-manager
zal de lopende
zaken oppakken.
Het vertrek van
een
gemeentesecretaris is over
het algemeen een
ingrijpend besluit
met vergaande en
grote financiële
gevolgen.
Samen met het
CDA hebben we
een interpellatiedebat
aangevraagd om aan

het college te vragen verantwoording hierover
te laten afleggen. Uit het debat blijkt dat de
financiële gevolgen 200.000 euro groot zijn en
dat de reden voor het ontslag een gebrek aan
‘energie
en
tempo’
van
de
organisatieverandering is.
Dit besluit is genomen
door de wethouders en de
gemeenteraad heeft daar
geen rol meer in kunnen
spelen.
Over
de
werkwijze, het besluit en
de ware redenen blijft
Inwonersbelangen in het
duister
tasten.
De
financiële schade voor de
gemeente is enorm. Anno
2013 hadden hier veel
goede dingen voor gedaan
kunnen worden voor de
inwoners van Woerden!
De begroting van 2013
staat
vol
met
bezuinigingen!
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Bestemmingsplan Harmelerwaard voor randweg Harmelen
Inwonersbelangen heeft kennis genomen
van de beschikbare stukken over de
uitspraak van de Raad van State inzake het
bestemmingsplan Harmelerwaard. Hier
moet de Oostelijke randweg Harmelen
komen (deel 8 uit Bravo A12:
www.a12bravo.nl). In tegenstelling tot wat
de gemeenteraad is beloofd was de fractie
genoodzaakt zelf vragen stellen over dit
dossier. Dit naar aanleiding van de
berichtgeving dat de onteigening is
vertraagd en zo ook de aanleg van de
Oostelijke randweg Harmelen.
Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat de
risico’s waar de fracties van Inwonersbelangen en het CDA op 27 januari 2011
met betrekking tot de wijzigingsbevoegd-

heid op hebben gewezen, gegrond zijn
gebleken. De Raad van State spreekt zelfs
van: “Het bestreden besluit is in zoverre
genomen in strijd met de bij het
voorbereiden van een besluit te betrachten
zorgvuldigheid”. Een forse aantijging voor
een college dat de gemeenteraad voorhield
zorgvuldig te handelen en tijdens de eerder
genoemde raadsvergadering ook fervent
voorstander bleek van de wijzigingsbevoegdheid.
Inmiddels is gebleken dat de zogenaamde
‘voortvarendheid’ van met name de VVD
heeft geleid tot een kostenpost van
ongeveer 10.000 euro en een vertraging van
een half jaar….

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Het nieuwe huishoudelijk reglement komt
voorbij en zal er een bijdrage gevraagd worden voor het verkiezingsprogramma 2014.

Grondwaterprobleem Schilderskwartier
Ongeveer 400 huishoudens in Woerden worden bedreigd door de lage grondwaterstand in
het Schilderskwartier, veroorzaakt door de miljoenen m3 water die door het
drinkwaterbedrijf Oasen zijn onttrokken de laatste 100 jaar. Uit vragen die de
Inwonersbelangen stelde blijkt dat er na drie jaar van onderzoeken nog steeds geen 100%
zekerheid is van het risicogebied, geen consensus over de oplossing en dat politiek
Woerden zich liever afzijdig houdt. Dit vindt Inwonersbelangen onacceptabel en ook in
2013 zullen deze inwoners gesteund worden door onze fractie.

Starterswoningen Jan Steenstraat Woerden
De aangenomen motie van Inwonersbelangen/CDA/ProgressiefWoerden heeft ertoe geleid
dat er een prijsvraag is uitgeschreven voor starterswoningen langs de Jan Steenstraat. Ons
raadslid Janet Buerman had zitting in de jury, die besloten heeft welk project het gaat
winnen. In januari zal bekend gemaakt worden welk project dat is. Weer een concrete
verkiezingsbelofte vervuld!
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Facebook en Twitter
Inwonersbelangen zit sinds kort ook op Facebook. Met een eigen Facebook-pagina wordt
een nieuwe groep inwoners bereikt met alle dingen die Inwonersbelangen voor hen doet.
Inwoners kunnen reageren en er is de mogelijkheid reacties achter te laten. Naast de
bestaande online kanalen zoals het veelgebruikte Inwonersbelangen Twitter-account en de
website kan men nu ook op Facebook het digitale ei kwijt.
De beheerder van de Facebook-pagina is Janet Buerman, voor Twitter is dat Elias Bom.
Het Twitteraccount van Inwonersbelangen is opgestart in april 2009 en is inmiddels
uitgegroeid tot de meest actieve van alle politieke partijen in Woerden. Het heeft meer dan
2500 berichten en de meeste volgers, meer dan 370.
Bekijk onze Facebook en Twitter kanalen:
Bekijk onze Facebook en Twitter kanalen:
http://nl-nl.facebook.com/InwonersbelangenWoerden
https://twitter.com/inuwbelang

Nog een klein succes voor Inwonersbelangen.
Het College zegt toe de Collegebesluiten en de daaraan ten grondslag liggende
overwegingen medio 2013 te publiceren. De fractie van Inwonersbelangen heeft bij
monde van raadslid Ane van Ekeren vragen aan het college gesteld t.a.v. het publiceren
van de Collegebesluiten. Er was ons namelijk opgevallen dat de gepubliceerde besluiten
zonder overwegingen verschijnen. Dus waarom een besluit genomen is werd niet
gepubliceerd.
Wat zegt de gemeentewet over het publiceren van Collegebesluiten?
De Gemeentewet is over publicatie van collegebesluiten duidelijk:
In artikel 60, lid 3 van de Gemeentewet (Gw) is bepaald: “Het college maakt de
besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar.
Het college laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft
ten aanzien waarvan op grond van artikel 55 geheimhouding is opgelegd of ten aanzien
waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang.”
Ane van Ekeren; wij zijn ons ervan bewust dat de wet niet voorschrijft op welke wijze er
gepubliceerd dient te worden, maar wij vinden het van transparantie getuigen dat de aan
het besluit ten grondslag liggende overwegingen direct zichtbaar zijn. En vooral dat
laatste is voor de inwoners van Woerden belangrijk.
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