


Even terug 
naar maart

• Derde partij
• Veel coalities mogelijk
• Twee weken informatie
• Droom: CDA, PW, D66, CUSGP
• Advies: CDA, LvdD, PW, CUSGP
• Vorige coalitie-> geen kans D66
• Iig 1 lokaal



Onze inzet
• Grootschalige opwek mèt wind
• Biodiversiteit en circulair
• Sociale huur omhoog en innovatie in bouwen en 

wonen
• Geen bezuinigingen op zorg en op cultuur
• Aanpak armoede
• Warm welkom nieuwkomers
• Kantelen naar inwoners eerst (ipv systemen en regels)
• Wisselgeld: de brug



Het proces
• Vier partijen

• Veel verbinding op groen, op inwoners eerst

• Respecteren democratisch genomen besluiten 
(windmolens en de brug)

• Bouwen aan vertrouwen 

• Geen geld

• Spanning op samenwerking ambtelijke organisatie –
gebrek aan bestuurskracht afgelopen periode

• Ruim 60 uur onderhandelen



Concept 
bestuursakkoord 
2022 -2026

Woerden, dat zijn we samen
• Vitale wijken dorpen en platteland
• Zorgzame samenleving
• Economie ->Aanpak armoede
• Bouwen en wonen
• Groene omgeving
• Duurzame toekomst 
• Cultuur blijft
• Overheid die luistert – van buiten naar 

binnen
Concept tot en met 23 juni!



Bouwen aan ….
• Nieuwe huizen - 60% betaalbaar en 

minimaal 25% sociale huur (was 20%)
• Innovatieve woonvormen: Tiny 

Houses, CPO, op het erf
• Zelfbewoningsplicht alle nieuwbouw, 

opkoopbescherming
• Statushouders houden voorrang – ook 

tijdelijke opvang



Zorgzaam
• Mensen eerst
• Huizen van de wijk
• Voortzetting zorg dichtbij (casemanagers)
• Aanpak armoede – alle actiepunten armoededebat
• Jongeren - actieagenda
• Minder regels
• Menselijke maat participatiewet
• Huisartsenzorg 24/7

NB: we willen uitzoeken in welke constructie we zoveel 
mogelijk kwaliteit en greep op kosten kunnen bereiken bij 
zowel Ferm Werk als Woerden Wijzer



Groene toekomst
• Vergroening – biodiversiteit/ stadsecoloog
• Wind en zon
• Isolatiefonds
• Kleine portemonnee helpen
• Energieneutraal gemeentelijk vastgoed in 2030!
• Circulair
• Schone lucht

NB: enorme knelpunten op onderhoud –7 mio nodig. 
Afspraak is om eerst uit te zoeken hoe we natuur ruimte 
geven en tegelijk kosten beheersen.



Iedereen doet 
mee

• Initiatieven en actieve inwoners 
welkom

• Inclusie vanzelfsprekend in alle 
programma’s

• Warm welkom nieuwkomers
• Proactieve gemeente
• Cultuur -> broedplaatsen
• Zwembad
• Burgerberaad



De prijs….

Weinig geld – 2,3 mio nieuw beleid

Onderhoud (incl stadsecoloog)
Gemeentelijke organisatie (incl inclusie)
Bestuurlijke slagkracht – 5e wethouder
Wijken
Armoede wo gemeentepas
Jongeren
Bewegen
Binnenstad

De brug

Wel bestemmingsplan vaststellen
Maar ook ‘ temporiseren’ 
Vrije keuze om tegen het ‘finale besluit’  te 
stemmen (krediet)



Onze wethouder

• Duurzaamheid, klimaat en energietransitie
• Circulaire economie en afval (AVU)
• Financiën
• Binnenstad
• Cultuur
• Economische zaken (detailhandel,
• binnenstad)
• Project Cattenbroekerplas



Arjan Noorthoek Jelmer Vierstra Mariëtte Pennarts
Ruimtelijke ontwikkeling
Wonen

Duurzaamheid
Financiën
Cultuur 

Sociaal domein
Inwonersparticipatie 
Dienstverlening

Ad de Regt Jacques Rozendaal Burgemeester
Beheer openbare ruimte
Platteland

Werk en Inkomen
Armoedebeleid
Jeugd

Vaenw
Iedereen doet mee


