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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Bovenaan de nieuwsbrief staat 21e jaargang. Inwonersbelangen is officieel volwassen. Een partij met 
veerkracht die vol vertrouwen meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. De veerkracht is de 
afgelopen maanden weer gebleken. Inwonersbelangen heeft weer veel meegemaakt en doorstaan. In de 
afgelopen Algemene Ledenvergadering is een degelijk verkiezingsprogramma vastgesteld. Een programma tot 
stand gekomen door, voor en met de inwoners. Met een sterke lijst van kandidaten.  
 
Iedereen wens ik een goed en gezond 2014 toe. 
 

Jan-Hubert van Rensen 

21e jaargang 
januari 2014 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

 

Terugblik Algemene Ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering van 12 
december j.l. stond in het teken van de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
 

Allereerst is het verkiezingsprogramma 
vastgesteld. Een uitgebreide lijst van 
standpunten over alle zaken die spelen in en 
rondom de gemeente Woerden. Alle 
standpunten worden uitgewerkt in een 
eenvoudig te lezen verkiezingsprogramma. 

De kandidatenlijst is vastgesteld. Op de lijst 
staan nieuwe aanwinsten en leden die een 
goede staat van dienst hebben. Op de foto 
staan de kandidaten.  

Als laatste is de meerjarenbegroting vastgesteld. 
De contributie voor 2014 blijft ongewijzigd en is 
20 euro per jaar. Voor 65-plus blijft het 10 euro 
per jaar. 

 

Tony van der Wal 
 
Toos Bakker 
 
Elibert van Deutekom 
 
Marcel Koopmans 
 
Johan Griffioen 
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Roland Gering 

Hendrie van Assem 
 

Theo Peters 
 

Jan-H van Rensen 
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Jan van Leeuwen 
 

Kees Weerelts 
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Gemeenteraadsleden gaan besturen 
Allerlei gemeentetaken worden de laatste 
jaren uitbesteed aan gemeenschappelijke 
organisaties. Een voorbeeld: een aantal 
gemeenten (bijvoorbeeld Oudewater, 
Montfoort en Woerden) gaan gezamenlijk een 
sociale werkplaats exploiteren. De 
argumentatie is dat 1 gemeente te klein is om 
voor voldoende schaalgrootte te kunnen 
zorgen. Uit alle deelnemende gemeenten 
worden algemene bestuursleden 
voorgedragen. Uit het algemeen bestuur wordt 
een dagelijks bestuur benoemd. Tot nu toe 
waren dit gemeente bestuurders, de 
wethouders. Het dagelijks bestuur benoemd 
vervolgens weer een directeur voor het 
dagelijks management. Voor een gemeente is 

het vervolgens lastig om grip te krijgen op de 
organisatie. Kosten-overschrijdingen van 
miljoenen zijn eerder regel dan uitzondering. 
 
Tot nu toe namen alleen wethouders zitting in 
besturen. In de laatste gemeenteraad is besloten 
dat voor FERM-werk (voorheen Sluisgroep) 
gemeenteraadsleden zitting nemen in het 
algemeen bestuur. Wettelijk kan dit, alleen zijn 
we hier fel op tegen. Hoe kan een 
gemeenteraadslid in een bestuur nog de 
controlerende taak van een gemeenteraadslid 
uitvoeren op zichzelf?  
Rest nog de vraag waarvoor je nog wethouders 
nodig hebt als gemeenteraadsleden gaan 
besturen. 

Meedoen met de verkiezingscampagne 
Help je mee met het bereiken van een verkiezingssucces op 19 maart?  

 
Alle hulp is welkom. 

 
Het gaat om het bijwonen van een verkiezingsdebat  
tot en met het huis-aan-huis bezorgen van folders. 

 
Sponsoring kan natuurlijk ook, ons rekeningnummer is 72.36.586. 

Meer informatie bij Jan-Hubert van Rensen: 06 1673 8533 

In de gemeenteraad van Woerden hebben de politieke partijen ingestemd met overschrijdingen van 
ruim 1,5 miljoen euro van juni tot en met oktober dit jaar. Met de argumentatie van het college dat 
deze overschrijdingen enerzijds door de recessie veroorzaakt worden en dat het anderzijds noodzaak 
is, neemt de raad genoegen.  
Verminderde parkeerinkomsten behoren volgens B&W tot de belangrijkste oorzaken. Dit wordt 
toegedicht aan de recessie. Inwonersbelangen heeft hier twee kanttekeningen bij. De eerste is dat in 
het eerste half jaar van 2013 de economie ook in een recessie zat. Dus waarom blijkt nu pas dat de 
parkeeropbrengsten tegenvallen? De oorzaak bij de recessie leggen is eenvoudig en wordt snel 
geaccepteerd. Alleen is er volgens Inwonersbelangen ook iets anders aan de hand. Woerden is door 
het parkeerbeleid zo onaantrekkelijk, ontoegankelijk en ongastvrij geworden dat het gemeden 
wordt. En dat is slecht voor onze middenstanders. 
De tweede oorzaak ligt bij extra uitgevoerde openbare werken. Onduidelijk is waardoor dit wordt 
veroorzaakt. Er is van alles gedaan (bijvoorbeeld opknappen van fietspaden, het beheer van de 
openbare ruimte en het aanpassen van bushaltes ten behoeve van invaliden), waarbij niet duidelijk 
is of dit overeenkomstig de raadsbesluiten is. De derde majeure oorzaak is dat de toen nog 
onbekende oprichtingskosten voor FERM-werk (oude Sluisgroep) nu bekend zijn: bijna 6 ton. Voor 
2014 en 2015 wordt ook nog rekening gehouden met diverse kosten. Alleen zijn die niet te ramen 
en worden als "later te bepalen" begroot. 
Bovenstaande schetst een beeld van een bestuur (College van B&W) dat op een aantal terreinen de  
ontwikkelingen en financiën niet meer beheerst. De gemeenteraad is hierover pas onlangs 
geïnformeerd. Bijsturen kan niet meer en de inwoners hebben geen keus. 

Weer anderhalf miljoen extra uitgegeven 


