
 
 
 
BESTUURSAKKOORD 2017 
 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



Alle acht fracties, zoals deze zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Woerden, 
 
constateren dat: 
 

- er sinds december 2016 een bestuurlijke situatie is ontstaan, waardoor het college op 
voorhand niet kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad, 

 
spreken uit: 
 

- dat de gemeente Woerden erbij gebaat is dat er de resterende bestuursperiode een 
stabiel gemeentebestuur is; 

- daarvoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid te willen dragen; 
- het college uit de burgemeester en de vier zittende wethouders te laten bestaan, 

 
komen het volgende afspraken- en (financiële) beleidskader overeen: 
 

1. de Programmabegroting 2017 wordt gesteund ten aanzien van het financiële en 
beleidskader, met inachtneming van aanvullende afspraken, zoals die nader ten 
aanzien van de navolgende onderwerpen in dit bestuursakkoord zijn verwoord, 

2. het bestaande beleid wordt voortgezet, er komt geen nieuw beleid en intensivering 
van bestaand beleid. 

 

 
A. Bestuurscultuur 

Algemeen 
1. Gezamenlijk bestuur is gebaseerd op vertrouwen onderling. De mate van het 

onderlinge vertrouwen is bepalend voor de bestuurscultuur. Fracties en college 
realiseren zich dat de gewenste bestuurscultuur vooral wordt bereikt door houding en 
gedrag. Onderstaande afspraken kunnen hierin ondersteunend zijn: 

 Er is geen sprake meer van een coalitie en oppositie.  

 Er bestaat geen coalitieakkoord meer. 

 College en fracties voorkomen zoveel als mogelijk “verrassingen”. Waar nodig 
wordt tijdig met elkaar contact gezocht. We werken open en transparant. 

 
2. Zowel college als de fracties zijn verantwoordelijk voor het tijdig “halen en brengen” 

als het gaat om onderwerpen waar de raad waarschijnlijk (sterk) verdeeld is. Het 
college brengt zulke voorstellen of onderwerpen actief in de beeldvormende fase in. 
Ook fracties kunnen (liefst tijdig) voorstellen of onderwerpen initiëren voor een 
beeldvormende bijeenkomst. 

 
Inwonerparticipatie 

1. De huidige vorm van inwonersparticipatie wordt geëvalueerd. 
 

2. Bestaande participatievormen (inspraak, bewonersavonden, etc.) kunnen op de 
gebruikelijke wijze worden ingezet. Alvorens met nieuwe participatietrajecten te 
starten, voeren raad en college een gesprek over de rollen die raad, college en 
participanten daarbij hebben. 
 

 
B. Woonbeleid 

Het ingezette beleid inzake de (versnelde) huisvesting van statushouders wordt 
voortgezet. Het raadsbesluit van 26 januari 2017 is daarbij het uitgangspunt. College en 
fracties spreken daarbij af, indien zij daartoe aanleiding zien, elkaar tijdig op de hoogte te 
stellen van onoverkomelijke bezwaren bij het voorstel over de definitieve locatiekeuze. 

 
 



C. Schuifruimte bedrijventerreinen 
1. Het college en de fracties bevorderen bij de provincie Utrecht om zo spoedig als 

mogelijk schuifruimte voor bedrijventerreinen te realiseren ter grootte van in totaliteit 
6 hectare. Voor de fracties zijn alle daarvoor beoogde locaties, zoals opgenomen in 
het regionaal convenant bedrijventerreinen, bespreekbaar. 

 
2. Deze bestuursperiode vindt de discussie over de locatiekeuze plaats, de nieuw 

gekozen gemeenteraad neemt de definitieve beslissing.  

 
 

D. Verkeersmaatregelen 
Verkeersvisie 

1. Het proces omtrent de totstandkoming van de verkeersvisie blijft ongewijzigd. De 
raad stelt de verkeersvisie vast en houdt daarbij het politieke primaat om een 
afweging te maken over de visie. 
 

2. De uitwerking van de verkeersvisie in concrete voorstellen wordt altijd adequaat en 
volledig onderbouwd (verkeersmodel, cijfermatige onderbouwing, etc.) als 
afwegingskader voor de raad. 

 
Algemeen 

1. Alle fracties erkennen dat het van belang is om de discussie over de Westelijke 
Randweg af te ronden. Daartoe spreken zij het volgende af: 

 
 -er komt een breed onderzoek naar de noodzaak van een westelijke randweg, 

waarbij alle fracties kunnen aangeven welke aspecten voor hen van belang zijn in 
hun afwegingen. Deze aspecten worden meegenomen in het onderzoek. Het doel is 
om zoveel mogelijk objectieve gegevens te verzamelen; 

  
 -een onafhankelijke commissie van experts adviseert de raad bij de opzet van het 

onderzoek, functioneert als begeleidingscommissie tijdens het onderzoek en 
adviseert de raad over het te nemen besluit; het advies zal als zwaarwegend advies 
aan de raad gelden; 

  
 -indien uit het onderzoek blijkt dat een westelijke randweg noodzakelijk is, maakt de 

raad daar met prioriteit geld voor vrij in de begroting.  
 Vooruitlopend daarop wordt in de vorm van een reserve in de begroting een 

investeringsfonds grote infrastructurele projecten gevormd. Dit fonds wordt voor het 
eerst gevoed uit het overschot op de jaarrekening 2016; bij de begroting voor 2018 
kunnen hiervoor aanvullende voorstellen worden gedaan. 

 
2. Het raadsbesluit (en de uitvoering daarvan) van 2 juli 2015 inzake de verbeteringen 

aan de wegenstructuur in Woerden west blijft van kracht. 

 
 

E. Crematorium 
1. Het college bereidt een raadsvoorstel voor, zodat de gemeenteraad op korte termijn 

(alsnog) een expliciet besluit kan nemen over de wenselijkheid van de vestiging van 
een crematorium binnen de gemeente Woerden. 
 

2. De bestemmingsplanprocedure inzake de vestiging van een crematorium op 
begraafplaats Rijnhof (Geestdorp) wordt voortgezet. Indien de zienswijzenrapportage 
daartoe aanleiding geeft, is de gemeenteraad bereid de locatie voor de vestiging van 
een crematorium te heroverwegen. In dat geval bereidt het college een voorstel voor 
waarin een aantal varianten/locaties zijn opgenomen. De raad neemt vervolgens een 
besluit over de locatie en stelt de overige relevante kaders vast. 



Het college gaat actief op zoek naar een marktpartij om het crematorium te 
exploiteren, met inachtneming van het aangenomen amendement terzake bij de 
begrotingsbehandeling 2017.  

 
 

F. Bodemdaling 
Het college legt de raad een voorstel voor over de aanpak van de bodemdaling in 
Zegveld m.b.t. de “Slotenbuurt”, waarin onder meer inzicht wordt gegeven in de 
afweging (voor- en nadelen en financiële consequenties) van alle mogelijke scenario’s. 

 
 

G. Sociaal Domein 
De volgende procesafspraak wordt gemaakt, met daarbij als algemeen inhoudelijk 
uitgangspunten:  
“Mensen eerst”.  
“Eén gezin, één plan, één regisseur, één budget”. 

 
1. Er komt een werkconferentie “Sturing en Monitoring Sociaal Domein”, bestaande uit:  

 Fractiewoordvoerders sociaal domein 

 Beide portefeuillehouders 

 Adviseurs ambtelijke organisatie (directie, programmamanagers, 
beleidsadviseurs) 

 Adviseur griffie 
 

2. De werkconferentie heeft onder meer als taak: 

 Een format op te stellen t.b.v. een adequate sturing, monitoring en 
verantwoording op het gehele Sociaal Domein door de raad voor de komende 
jaren  

 Het inhoudelijke kader te bepalen m.b.t. de uitvoering van de begroting 2017 

 De inhoudelijke en financiële uitgangspunten te formuleren t.b.v. de begroting 
2018 
 

3. Onder andere de navolgende onderdelen worden in het hier boven geformuleerde 
kader betrokken. “Er gaat in het Sociaal Domein veel goed, maar…”: 

 Meer inzicht in budgetten en financiële stromen in het Sociaal Domein 

 Omgang met (structurele) over- en onderschrijdingen en de reserve Sociaal 
Domein 

 Borging van door de raad genomen besluiten (inclusief moties en 
amendementen) / verantwoording door college richting raad 

 Inzicht in de effecten en uitdagingen van de gewenste transformatie 

 0-meting / startpuntbepaling / inzicht bestaand beleid 

 Actualisering Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 
 

4. De werkconferentie komt periodiek bijeen tot aan de oplevering van een concept voor 
programma 3 Sociaal Domein van de Programmabegroting 2018. Het is de 
verantwoordelijkheid van alle deelnemers om te voorkomen  dat er “rolverwarring” 
ontstaat. Raadsleden, collegeleden en medewerkers uit de werkorganisatie hebben 
elk een eigen rol in dit overleg, passend bij hun rol in het lokale bestuur. Deze worden 
helder benoemd. 

 
 
 
 
 
 
 



H. Economische zaken 
Kloppende Binnenstad, Horeca en Supermarktstructuur 

1. De actualisering van de nota Kloppende Binnenstad, de visie op de 
supermarktstructuur en de visie op de horeca worden in 2017 opgesteld en via een 
integraal voorstel aan de raad aangeboden. De raad bespreekt deze drie 
beleidsvisies in samenhang, om tot een integrale afweging en definitief besluit te 
komen.  
 

2. Hiervoor stelt de raad een budget beschikbaar. 
 
 

I. Financiën 
De volgende procesafspraken worden gemaakt met betrekking tot het opstellen van de 
begroting 2018. Het betreft een algemene houding t.a.v. de begrotingsdiscipline. 
 
1. Indien er een (dreigend) tekort is om de begroting 2018 sluitend te krijgen, worden de 

volgende maatregelen in de genoemde volgorde gehanteerd: 
a. het nemen van financieel-technische maatregelen; 
b. dezelfde beleidsdoelstellingen voor minder geld realiseren; 
c. bestaand beleid heroverwegen; 
d. verhoging van de OZB. 
 

2. Indien de begroting financiële ruimte biedt, dan wordt het overschot toegevoegd aan 
de Algemene Reserve. 

 
 

J.  Investeringen ambtelijke organisatie 
Duidelijk moet worden of met de geformuleerde toekomstbeelden er een kwalitatief 
goede, toekomstbestendige en een deskundige ambtelijke organisatie gerealiseerd 
wordt.  
 
De raad hecht aan een kwalitatief goede en toekomstbestendige ambtelijke organisatie. 
De raad wenst inzicht in de voortgang van de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie 
te krijgen, mede naar aanleiding van de recente investeringen. Er worden daartoe met 
vaste regelmaat informatiebijeenkomsten georganiseerd (met het karakter van 
gesprek/dialoog), waarin de portefeuillehouder en de gemeentesecretaris/algemeen 
directeur met de raad in gesprek gaan over de stand van zaken en voortgang van de 
ontwikkelingen op weg naar het beoogde eindresultaat. Hiertoe zal de raad een aantal 
parameters formuleren. 
 
De raad besluit de Rekenkamercommissie te vragen een onderzoek te doen of de 
geformuleerde toekomstbeelden worden gerealiseerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ondertekend in de raadsvergadering van 23 februari 2017 door: 
 
Arjan Noorthoek, fractievoorzitter CDA 
 
 
- 
 
Heerd Jan Hoogeveen, fractievoorzitter D66 
 
 
- 
 
Hendrie van Assem, fractievoorzitter Inwonersbelangen 
 
 
- 
 
Marieke van Noort, fractievoorzitter Progressief Woerden 
 
 
- 
 
Simon Brouwer, fractievoorzitter CU/SGP 
 
 
- 
 
Jaap van der Does, fractievoorzitter LijstvanderDoes 
 
 
- 
 
Stefan van Hameren, fractievoorzitter VVD 
 
 
- 
 
Elias Bom, fractievoorzitter STERK Woerden 
 
 
- 

 
 
 
 


