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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Communicatie is een zeer lastig onderwerp. Je doet het al zeer snel verkeerd. Dan weer teveel, dan weer veel 
te weinig is vaak de gehoorde klacht. Nou maakt het huidige college van burgemeester en wethouders er wel 
een potje van. Bomen worden zonder dat je het weet uit de grond gerukt en de openingstijden van de 
coffeeshop zijn zonder enig overleg en zonder enige aankondiging verruimd. Op de vraag wanneer deze 
permanente miscommunicatie eens ophoudt erkende de wethouders dat het niet goed gaat en beloven 
beterschap. Concreet aangegeven hoe ze het gaan verbeteren is niet aangegeven. Wel is aan de fractie van 
Inwonersbelangen gevraagd of ze de wethouders willen melden als het weer fout gaat. Dit klinkt mij niet echt 
in de oren dat communicatie iets is waar dit college van burgemeester en wethouders iets aan gaan doen. 
 
  Jan-Hubert van Rensen 
 

18e jaargang 
mei 2011 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

 

Vanuit de fractie 
Er is weer veel de revue gepasseerd in de gemeente 
Woerden. Op de website www.inwonersbelangen.nl 
zijn alle ontwikkelingen, standpunten en de actualiteit 
terug te vinden. Hieronder 3 onderwerpen die eruit 
springen.  

1. Uitbreiding aantal koop-
zondagen en zondagavond-
openstelling van super-
markten  
Een enerverende discussie die 
de gemoederen behoorlijk 
beroerde. De fractie had een 
referendum voorgesteld dat 
tegelijk met de verkiezing 
voor de provinciale staten 
gehouden kon worden. Maar 
dat voorstel werd afgewezen 
door de coalitiepartijen 
ondanks het feit dat het 
college het ondersteunde. De 
coalitiepartijen kwamen toen 

verrassenderwijs in dat alle vijf hetzelfde 
stemden: Tegen de avondopenstelling. Het 
voorstel voor meer koopzondagen werd met 
alleen VVD en PW als voorstemmers verworpen. 
Naast VVD en PW stemde ook D'66 voor 

met een, voor dit gevoelige onderwerp, slap 
aftreksel in de vorm van een hoorzitting. Omdat de 
mening van de inwoners op die manier niet goed 
gepeild kon worden, besloten alle raadsleden van 
Inwonersbelangen dat ieder raadslid een eigen 
afweging zou maken. Dat resulteerde er 

avondopenstelling, maar van 
D'66 was 1 raadslid ziek 
waardoor de stemmen staakten: 
14 voor en 14 tegen. In de 
volgende raadsvergadering 
komt dat daarom opnieuw in 
stemming. Staken de stemmen 
dan weer dan is ook dit voorstel 
verworpen. 
 
2. De communicatieblunders 
van het College  
Omdat we constateerden dat het 
college de laatste tijd wel erg 
veel steken laat vallen in de 
communicatie naar inwoners 

heeft Inwonersbelangen het college ter 
verantwoording geroepen. Genoemde 
voorbeelden van miscommunicatie dan wel 
niet communiceren waren:  
 De verruiming van de openingstijden van 

de coffeshop  

 
“Molen de Windhond” 
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Contributie 2011 
In laatste ALV is de contributie voor 2011 vastgesteld. Deze in ongewijzigd gebleven. Als u een 

automatische incasso heeft dan hoeft u niets te doen. In juni wordt deze van uw rekening 
afgeschreven. Als u geen automatische incasso heeft kunt u dan uw contributie overmaken op 

gironummer 72.36.586. tnv Inwonersbelangen. 
De contributie is Euro 15,- en voor 65-plusser Euro 7,50 per jaar. 

 De massale bomenkap in onze 
gemeente  

 De mogelijke sluiting van de 
Rembrandt van Rijn school  

 De communicatie met en over de 
molenaar van molen de Windhond  

 Het vergeten van het publiceren van 
een sloopaanvraag  

Daar werd een heldere en niet mis te 
verstane vraag aan gekoppeld: Wanneer is 
dit over en weet het college een halt toe te 
roepen aan die communicatieblunders.  
De wethouder erkende de problemen, 
maakte voor de zoveelste keer loze 
excuses, beloofde beterschap en vroeg ons 
het vooral scherp in de gaten te blijven 
houden en te melden. Maar die monitoring 
zit verankerd in onze politieke genen, dus 
dat is vragen naar de bekende weg. 

 
3. Het nieuw te ontwikkelen WMO 
beleidskader  
In een glashelder betoog is in de 
gemeenteraad het fractiestandpunt met 
betrekking tot het nieuwe beleidskader WMO 
verwoord. WMO is de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en  zorgt ervoor dat iedereen 
kan meedoen aan de maatschappij en 
zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat 
bijvoorbeeld om mensen met beperkingen 
door ouderdom of handicap, een chronisch 
psychisch probleem, maar ook om 
vrijwilligers en mantelzorgers. De kern van 
waaruit Inwonersbelangen het WMO beleid 
benaderd is Burgerparticipatie en actief 
Burgerschap. De doelstellingen:  
1. Inwoners kennen de manier waarop zij 

kunnen meedenken en meepraten en zijn 
daar tevreden over  

2. Inwoners zijn tevreden over de 
ondersteuning die ze daar bij krijgen  

3. Inwoners voelen zich serieus genomen. 

NIEUWE STATUTEN 
De nieuwe statuten liggen klaar om naar de notaris te worden gezonden voor het opmaken van de vereiste 
notariële akte. De algemene ledenvergadering heeft na een intensieve en constructieve discussie en enkele 
voorstellen tot wijziging met algemene stemmen ingestemd met het concept dat werd toegelicht. 
Belangrijk is dat bij de doelstellingen en middelen het oude karakter van de Vereniging (actiegericht) kon 
worden gecombineerd met de professionalisering welke onontbeerlijk is nu Inwonersbelangen binnen de 
gemeente Woerden een factor van belang is geworden. 
 
Artikel 2 Doelstelling en middelen 

1. De Vereniging stelt zich ten doel het vergroten van de invloed op en de    zeggenschap over hun 
eigen leefomstandigheden voor de inwoners van Woerden en het verkleinen van de onmacht van 
diezelfde inwoners over het functioneren, in de meest brede zin, van het gemeentebestuur en het 
gemeentelijk apparaat inclusief decentrale overheden voor zover en indien deze de 
leefomstandigheden van Woerdenaren beïnvloeden. 
 

2. De Vereniging streeft deze doelen na met alle en geëigende middelen die aan het doel bevorderlijk 
zijn, in het bijzonder door: 
 a. het bevorderen, ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven die het 
     belang van inwoners en het dienen daarvan, tot doel hebben; 

b. het bevorderen van informatie uitwisseling en het vergroten van kennis bij Woerdense 
     inwoners en Woerdense overheden waar het de belangen van de inwoners betreft; 
 c. het vanuit de Vereniging uitoefenen van publieke functies in de gemeente 
     Woerden, waaronder raadslid en wethouder. 
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ALGEMENE OPROEP 
De nieuwsbrief, agenda voor de algemene ledenvergadering, notulen etc. worden voor veel 

leden nog per post verzonden. Om kosten te besparen stellen wij voor om deze informatie bij 
voorkeur digitaal naar u te versturen. Als u hiermee instemt en u heeft dit nog niet gedaan, 

graag een e-mail naar: tony.van.der.wal@inwonersbelangen.nl 
 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking 
 

De professionalisering van onze vereniging vroeg ook om een aanpassing van de organisatie. In die zin 
was het ja tegen de statuten ook het ja tegen de nieuwe organisatievorm. 
 
Artikel 7 Uitgangspunten van de organisatie van de Vereniging  

1.  De Vereniging kent een algemeen niveau met twee algemene organen: 
 a. de (Algemene) Ledenvergadering als het hoogste orgaan; 
 b. het Bestuur dat rechtstreeks door de leden wordt gekozen. 
2.  De Vereniging kent als bijzonder orgaan een geschillencommissie. 
3. Bij of krachtens het Huishoudelijk Reglementwordt de nadere inrichting van de organisatie 
     geregeld, waarbij het Bestuur ten minste zal bestaan uit de volgende functionarissen: 

 - Voorzitter 
  - Secretaris 
  - Penningmeester 
  - Bestuurslid Leden en Organisatie  
  - Bestuurslid Programma en Beleid 
  - Bestuurslid PR/Campagne 

 
De drie (3) laatstgenoemde bestuursleden zitten een commissie voor welke bestaat uit drie (3) leden: 
het betreffende bestuurslid, een uit de fractie (inclusief  fractieassistenten) aan te stellen lid en een 
door de ALV te benoemen lid. De kerntaken van deze commissies zijn de volgende: 

 
A. Leden en organisatie: Alles wat met mensen heeft te maken, ledenbeleid, werving en 
selectie kandidaten voor Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders, 
werving en selectie van kandidaten voor bestuurs- en commissiefuncties. Het organiseren van 
verkiezingen voor deze functies.  
 
B. Programma en Beleid: Het ontwikkelen van en het doen van voorstellen voor het 
verenigingsbeleid en het verkiezingsprogramma. 
 
C. PR/Campagne: Interne en externe communicatie. Het ontwikkelen van, doen van voorstellen 
voor en het (doen) uitvoeren van verkiezingscampagnes. 

 
Deze 2 artikelen kunnen zonder meer als belangrijke wijzigingen worden aangemerkt zonder afbreuk te 
doen aan het geheel. De volledige statuten zijn te vinden op de website. 
 
De volgende stap is het opstellen van het Huishoudelijk Reglement en minstens zo belangrijk het opstellen 
van profielen waarin de zogenaamde TBV’s (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van de 
bestuursleden en de commissies worden beschreven. Daarna kan worden begonnen met het bemensen van 
bestuur en commissies. Dan is de basis gelegd, zowel qua regelgeving als qua organisatie om onze 
Vereniging naar een succesvolle toekomst te leiden.   
 


