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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Uitsluiten van mensen is van een aantal politieke partijen een uitgangspunt of onderdeel van de normen en
waarden. Juist Inwonersbelangen sluit niemand, geen inwoner uit. In de vorige nieuwsbrief hebben we
aangegeven dat we er bijvoorbeeld zijn voor sociaal liberalen, ondernemers, sporters en de jeugd. Vandaar
ook dat de installatie van een wethouder in de gemeente Woerden veel vragen opwerpt! Hoe verhouden zich
de normen en waarden van een collegiaal bestuur van Burgermeesters en wethouders, waarin een wethouder
van de SGP toe is getreden die een aantal bevolkingsgroepen uitsluit. Zijn dit nu de uitgangspunten voor alle
inwoners van gemeente Woerden? In deze nieuwsbrief is het standpunt van onze leden in de gemeenteraad
verwoord. Er is ook een Leden Nieuwsbrief Extra deze maand. Hierin speciaal aandacht voor de vertragingen
van de randwegen rondom Harmelen.
Jan-Hubert van Rensen

Handhaving: Hoe worden de afspraken en
regels nageleefd?
op de hoek van de Kruisstraat en de Voorstraat
In 2011 heeft de raad een nieuwe Algemene
in de binnenstad plaatsvinden en (2) illegale
Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld.
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dat zij fors inzet op
boom in het gemeenhandhaving. Er zijn
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in
leid. Inwonersbelangen
openbaar terrein, die
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ook nog eens uitzicht
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Voorbeelden zijn (1)
Inwonersbelangen
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colportage
roept het college op om
activiteiten die nahet handhaven nu eens
“… handhaven, hoe moet dat? …”
genoeg ieder weekend
echt te gaan oppakken.
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Benoemen wethouder SGP of toch niet?
Inwonersbelangen is een partij die er voor
elke inwoner, zonder uitzondering, is en die
elke inwoner wil ondersteunen in het
gelijkwaardig actief bijdragen aan onze
lokale democratie. Door open te staan voor
onze inwoners en hen zonder waardeoordelen tegemoet te treden zijn wij
opgekomen en groot geworden. Het kiezen
van de leden van deze gemeenteraad is
immers de verantwoordelijkheid van de
kiezer in al zijn vormen. Dat wij dienen te
respecteren.
Het aanstellen van een wethouder is een
verantwoordelijkheid van de gemeenteraad,
dus ook van de gemeenteraadsleden van
Inwonersbelangen. Al tijdens de eerste
ronde van de coalitieonderhandelingen in
2010 hebben wij grote problemen gehad
met een wethouderschap van de SGP om
principiële redenen en omdat
de
verkiezingsuitslag er geen enkele reden toe

geeft (de kiezers hebben krap 1 zetel
toegekend aan de SGP). Nu wij niet in de
coalitie zitten resteren onze principiële
bezwaren welke wij stoelen op het Program
van beginselen van de SGP. De
uitgangspunten van de SGP ten aanzien van
onder andere de democratische waarden, de
rol en plaats van inwoners in de
samenleving, mediacensuur, homoseksuelen, abortus, euthanasie, onderwijs en
vrouwen staan in schril contrast tot onze
waarden en visie op de samenleving.
Deze uitgangspunten komen met een SGP
wethouder ook in het College van B&W.
Aangezien er een collegiaal college is, is
het onduidelijk hoe deze waarden van
invloed zullen zijn op de besluitvorming
binnen het college.
Met respect voor de persoon zijn wij
daarom tegen een SGP-wethouder in onze
gemeente Woerden.

Algemene Ledenvergadering 18 april 2012
Op woensdag 18 april zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn.
De agenda en stukken worden nog verspreid
Nieuw Wmo beleid is vastgesteld,
financieel nog veel onduidelijk
In 2011 zijn er veranderingen doorgevoerd
in de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). De Wmo regelt dat mensen met een
beperking de voorzieningen, hulp en
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of
mensen met psychische problemen. De
Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan
meedoen aan de maatschappij en zo veel
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
Vanaf 2012 krijgen gemeentes meer
zeggenschap over de invulling van de
Wmo. In gemeenten Woerden zijn de
financiële kaders voor de WMO in 2011
door een meerderheid in de raad
vastgesteld. Dit terwijl er niet duidelijk is
wat er wel en wat er niet beschikbaar komt
voor de inwoners vanuit de Wmo. Dit houdt
in dat de financiële vertaling daardoor

beperkt wordt en er geen goed zicht is op
hoe de kosten van hulp en ondersteuning
aan inwoners gaat uitpakken. Dus moeten
we uit jaarrekeningen maar kijken hoe het
één en ander financieel uitpakt. En in de
tweejaarlijkse verslagen van de Wmo
beoordelen of de maatschappelijke effecten
en doelen daadwerkelijk bereikt worden.
Dan is het aan ons, de gemeenteraadsleden,
om te beoordelen of de financiën herschikt
moeten worden. We hebben er vertouwen
in dat het College in een vroeg stadium de
Raad informeert als het een en ander uit de
hand dreigt te lopen. Toch lopen we het
risico voor voldongen feiten te komen te
staan waarbij we geen keuze meer hebben
dan alleen het gat te dichten. Niet echt een
wenselijke situatie, maar de meerderheid
van de gemeenteraad heeft dit vastgesteld.
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