Inwonersbelangen

23e jaargang
Juli 2016

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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Over twee jaar zijn er weer verkiezingen. De huidige coalitie is halverwege. Tijd om op te maken wat ze
gedaan hebben en wat ze nog gaan realiseren. Dus slaan we het coalitie-akkoord erop na. Wat wilden de 6
politieke partijen van de huidige coalitie bereiken? Het belangrijkste punt is bestendigen van de open
bestuurscultuur. Is dit iets wat inwoners aanspreekt is al de vraag. Helaas zien we er ook niets van terecht
komen. De achterkamertjes politiek bloeit als nooit te voren. De coalitiepartijen hebben samen met de
wethouders overleg en bepalen welk besluit er in de gemeenteraad genomen moet worden. Als we verder lezen
in het coaltie-akkoord komen we een opsomming tegen van onderwerpen waar nog niets mee is gedaan of die
zijn misluk t. Een kleine opsommingt: (1) Voor de vernieuwing in het sociaal domein komt er een
investeringsfonds van € 1,75 miljoen, (2) het college zal voorstellen doen om te bezien op welke wijze wijken
en dorpskernen eigen budgetten kunnen beheren, (3) handhavingscapaciteit op straat wordt vergroot en (4)
het college spant zich in om een grote MBO-school naar Woerden te krijgen. Nou zou je denken dat het in de
plannen voor 2017 bol staat met de punten die de coalitie wil bereiken. Dit is ook een grote teleurstelling. We
zijn er niet 1 tegen gekomen….
Jan-Hubert van Rensen
Wat heeft de raad besloten
In de laatste Algemene Ledenvergadering is
gevraagd om te vernemen waarover de
gemeenteraad heeft besloten en wat de opstelling
van Inwonersbelangen was. Hieronder een
samenvatting van de belangrijkste punten.
Raad informeren over peilingen
Het college organiseert op diverse manieren
peilingen onder inwoners. Om zo te kunnen bepalen

wat inwoners, ondernemers en instellingen willen.
De raad was niet op de hoogte dat het college dit
deed. Veel van de peilingen worden gedaan via
internet, waardoor de uitkomsten te manipuleren
zijn. Wij zijn voorstander om inwoners te
betrekken. Wel moet dit goed gedaan worden.
Daarom hebben we een voorstel gedaan om de
raad van te voren te informeren over peilingen. Dit
haalde helaas geen meerderheid. Er komt ook geen
verbetering om aan de betrouwbaarheid te werken.
Helaas moeten hierdoor de uitkomsten van
toekomstige peilingen in twijfel getrokken worden.
Voorstel teruggave afvalstoffenheffing
De afgelopen jaren is er structureel teveel betaalt.
Het voorstel is aangenomen en Inwonersbelangen
heeft dit gesteund.

Hendrie van Assem vervangt, als
raads oudste, de burgemeester
als voorzitter van de raad.

Voorstel streven naar betere zorg in het sociaal
domein
De kern van het voorstel is dat zorgaanbieders snel
de benodigde zorg kunnen aanbieden. En niet eerst
de bureaucratische molen door moeten voordat er
gestart wordt. Met een nipte meerderheid is dit
voorstel aangenomen, mede met onze steun.
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Aftreden wethouder Duindam
Naar aanleiding van het uitgebrachte rapport over het
aftreden van de wethouder heeft de oppositie
(Inwonersbelangen, CDA en Lijst van der Does) een
motie van afkeuring ingediend. Het rapport geeft aan
dat de wethouder niet transparant is geweest met zijn
verschillende belangen. Het aftreden van de wethouder
was dus terecht. De kern van de motie van afkeuring is
dat het college gedeelde verantwoordelijkheid heeft.
Dus wat één wethouder doet is namens alle wethouders.
Tevens waren alle wethouders op de hoogte van de
verschillende belangen van wethouder Duindam. Het
rapport keurt dus het handelen van alle wethouders af.
De motie heeft geen meerderheid gehaald.
AZC in Woerden
In de gemeenteraad is uitvoerig gedebatteerd over de
statushouders en de extra inspanningen die het college
wil leveren om een AZC te realiseren in Woerden.
Allereerst hebben wij ons ingespannen om de twee
onderwerpen apart te behandelen. Immers zijn we
verplicht om de statushouders te huisvesten. Dus zaak
om dit voor iedereen zo goed mogelijk te doen. Een
AZC huisvesten is een keuze. Naast onze bedenkingen
en bezwaren die we al hadden (zie de nieuwsbrief van
april), hadden en hebben we geen duidelijkheid hoe de
inwoners van Woerden erover denken. Het paternalisme
kwam bij veel partijen naar boven: “Wij besluiten en
gaan daar draagvlak voor ontwikkelen bij de inwoners.”
Een meerderheid heeft voor deze aanpak gestemd. Wij
hebben tegen deze aanpak gestemd. Inwonersbelangen
vindt dat je eerst moet nagaan of er wel draagvlak is en
pas dan een besluit kunt nemen. In het najaar wordt er
definitief gestemd of er een AZC komt.
Experiment regelluwe bijstand
Wij hebben voorgestemd om deel te nemen aan het
experiment. Al jaren praten we over de bijstand. Kan
deze goedkoper, hoe komen bijstandsgerechtigden
sneller aan een baan en wat werkt wel en niet aan

begeleiding. Door deel te nemen aan het experiment
krijgen we antwoorden op de vragen die we hebben.
Voorbereiding begroting 2017
In de voorstellen voor 2017 zit voor circa €2,5 miljoen
aan plannen voor de ambtelijke organisatie. Het gaat
om meer managament en adviseurs. Inwonersbelangen
heeft tegen deze voorstellen gestemd. De reden is dat
de voorstellen niet onderbouwd waren, de samenhang
onduidelijk is en meer management en adviseurs niet de
problemen oplossen. Inwonersbelangen gaat voor meer
handjes en dit ontbrak in de voorstellen. Onze motie om
geld beschikbaar te houden voor meer veiligheid kon
rekenen op een toezegging dat hier rekening mee
gehouden wordt.
Energieneutraal gemeentehuis
Voor heel veel geld is het mogelijk om het nieuwe
gemeentehuis energieneutraal te maken. Ons initiatief
dat je voor hetzelfde geld meer kunt doen voor het
milieu heeft gehoor gekregen. Het voorstel is dan ook
niet aangenomen.
Aanpak fietsendiefstal Centraal Station
Om de fiestendiefstal tegen te gaan is er voorgesteld
om camera’s op te hangen. Dit voorstel kon op een
meerderheid rekenen en wij hebben ook voor gestemd.
Koopzondag
Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met het
voorstel om te onderzoeken of het gewenst is dat alle
winkels op zondag open kunnen. Wij hebben
tegengestemd. Dit onderzoek is namelijk al achterhaald.
De belangrijkste winkeldag is sinds dit jaar de zondag.
Het is niet aan de politiek om te bepalen wanneer
ondernemers hun boterham kunnen en willen
verdienen. Ons voorstel om alle beperkingen per direct
op te heffen heeft het niet gehaald.

Waarvoor heeft Inwonerbelangen zich ingezet
Diverse zaken worden opgepakt zonder dat het in de
gemeenteraad komt. Zaken van alledag:
 Onderzoek gestart onder inwoners naar de
buurtveiligheid in een aantal wijken in Woerden. De
gegevens worden op dit moment verwerkt. Eind
augustus, begin september wordt het rapport
gepresenteerd;
 Nieuwe inwoners worden welkom geheten in de
gemeente Woerden door middel van een welkomst-kaart;
 Tijdens en na de reconstructie van de Dorpsstraat in
Harmelen een aantal inwoners bijgestaan;
 Met provincie Utrecht bekeken hoe het fietspad bij
Geestdorp veiliger kan. Veel fietsers schoten direct de
weg op. Eind juni is het gerealiseerd, zie foto’s.
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