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VAN DE VOORZITTER,
Wat is er veel werk verricht de afgelopen periode door veel betrokken leden. Voor de komende Algemene
Ledenvergadering (12 december) kunnen we de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
vaststellen. We zijn politiek veelvuldig in het nieuws. We zijn vaak onder de Inwoners om te beleven wat er
leeft en speelt. We hebben een nieuwe website en een goed lopende Facebookpagina.Vanuit het
gemeentebestuur regent het tegenvallers en grove missers. Om er maar drie te noemen: (1) een extra verlies
op Defensie-eiland van 1,15 miljoen, (2) in orde van grootte net zo’n bedrag vanwege de slechte aansturing
van de Odru ( milieudiensten) en (3) het bestuurlijke speeltje de samenvoeging met Oudewater gaat ook een
miljoen kosten. Voorzieningen op peil houden zou toch niet moeilijk moeten zijn? Waarom is dit eigenlijk een
discussie in bijvoorbeeld Harmelen zou je je afvragen gezien de miljoenen die je om de oren vliegen?
Jan-Hubert van Rensen
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Naties als voorbeeld gebruikt. We zijn deze
We zijn veelvuldig in beeld, op straat en bij
week ook op andere wijze te zien geweest. Op
bijeenkomsten waar betrokken inwoners hun
de lokale kabelkrant, in de pers, spandoeken
vragen stellen, bijdragen leveren of hun
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gezicht laten zien. Hier
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fractie volgen dan kan
Deze worden dan
dat
via
behandeld door de fractie.
In de week van 2 tot en met 9 november
@hendrievanAssem. Op Facebook houden we
hebben we aandacht gevraagd voor het
ook de ontwikkelingen bij. Je vindt ons op
belang van de lokale politiek in Woerden.
www.facebook.com/inwonersbelangen. Ben je
Op
onze
(vernieuwde)
website
niet thuis op social media en wil je hier graag
www.inwonersbelangen.nl hebben wij de
uitleg over, neem dan contact op met het bestuur
Sint & Piet discussie vanuit de Verenigde
(zie gegevens hieronder), en we helpen je graag.
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Driemaal 1 miljoen euro in 1 maand weg!
In 1 maand tijd werd er zonder al teveel
blikken of blozen driemaal 1 miljoen euro
verlies
of
aan
onnodige
uitgaven
geaccepteerd. Het gaat om het samenvoegen
van de ambtelijke organisaties van Oudewater
en Woerden, het Defensie Eiland en Odru
(samenvoeging milieudiensten).
Na het sneuvelen van de geheime agenda van
het College van burgemeester en wethouders
om een fusie tussen de gemeenten Oudewater
en Woerden voor te koken zijn er andere
plannen ontwikkeld om hierop voor te
sorteren. De ambtelijke organisaties van
Woerden en Oudewater moeten fuseren. De
reden is voornamelijk dat de geringe omvang
van de ambtelijke organisatie van Oudewater
te kwetsbaar wordt om alle nieuwe taken die
op de gemeente afkomen te kunnen behappen.
Grote broer Woerden wil Oudewater graag
helpen. Dit is natuurlijk lovenswaardig, alleen
kost dit de inwoners van Woerden ruim 1
miljoen euro. Zonder dat ze er iets voor terug
krijgen. Daarbij komt nog dat partijen in

Oudewater
er
op tegen
zijn.
Het
onderzoeksbureau Berenschot bevestigt dit ook
nog eens. Voor Inwonersbelangen volkomen
onduidelijk waarom dit dan doorgedrukt wordt.
Vanaf juli dit jaar is er een aantal malen in het
geheim vergaderd tussen het college en de
gemeenteraad over het Defensie-eiland. Op 7
november werden de uitkomsten en de stukken
openbaar gemaakt. Het gaat om een verlies van
1,15 miljoen, dit verlies werd met enig gejuich
ontvangen door sommige partijen in de
gemeenteraad. Dit vreemde schouwspel is
minder vreemd als je goed kijkt hoe dit proces
verlopen is. In plaats van haar controlerende
taak als gemeenteraad op te pakken zijn ze
medebestuurder geworden van het college door
deel te nemen aan geheime vergaderingen. Ze
hebben meegedaan met het uitvoeren van de
taken van het college. Na afloop kun je dan niet
kritisch zijn over uitkomsten waar jezelf aan
hebt meegewerkt. Inwonersbelangen is tegen
geheime vergaderingen en wil de sturende en
controlerende taken van de gemeenteraad
zuiver houden.

Algemene Ledenvergadering

Op 12 december om 19.45 uur is de algemene ledenvergadering.
De lokatie is Concordia, Kerkplein 7, Woerden.
De belangrijkste agendapunten zijn
- Vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart
- Vaststellen van het verkiezingsprogramma
Tot slot de ruim 1 miljoen verlies die genomen moet gaan worden op de Odru. In de Odru zijn taken
op het gebied van de milieudiensten uit een aantal gemeenten samengevoegd. De gemeenten
vormen samen een bestuur, dat het dagelijks bestuur aanstuurt. Het dagelijks bestuur stuurt
vervolgens de directie aan. Duidelijk is dat de gemeente Woerden (verantwoordelijk is de
wethouder van Financiën) hier totaal geen grip op heeft gehad. De Odru bestaat nu bijna 2 jaar.
Onverwacht voor de bestuurders van de gemeente Woerden zijn er in één keer grote verliezen. De
omvang wordt nu geschat op ruim twee miljoen, waarvan een deel voor rekening komt van de
gemeente Woerden. Kan ook meer zijn, want men weet het nog niet. De controller (boekhouder) is
vervangen en de directeur is een maand geleden op non-actief gezet. De rapportages zijn toegezegd,
maar duidelijke tijdstippen daar hebben de andere partijen niet om gevraagd. Grote onduidelijkheid
over de omvang van het verlies en wie de regie neemt.
Inwonersbelangen vraagt zich verder af waarom er zoveel gedoe is rondom allerlei andere
onderwerpen. Onderwerpen waar veel, veel minder geld mee gemoeid is. Denk bijvoorbeeld aan het
op peil houden van de voorzieningen in Harmelen. Hier praten we maar over 400.000 euro. Of de
vermindering van bijdrage aan verenigingen.
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