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Q15 Integraal en integer openbaar bestuur (ontbreekt)Succesvolle
invoering van de Omgevingswet vereist een integrale en integere vorm van

besturen. Wat zijn de criteria? Hoe is geborgd dat (ongewenste)
beïnvloeding, lobby, vermenging van onder- en bovenwereld en (schijn)

van belangenverstrengeling wordt voorkomen? Hoe bereiken we dat
belangen van inwoners beschermd worden en onvermijdelijke schade

wordt gecompenseerd?
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE
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1 Hoort een andere bestuurscultuur bij dan de huidige . Op nationaal nivo en gemeentelijk nivo
kost dat jaren om die te krijgen. Er mee beginnen zou ik zeggen door het vooral anders te doen
ipv beloven

3/11/2022 5:10 PM

2 Onvoldoende kennis 3/11/2022 11:22 AM

3 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:19 PM

4 Geen beeld van 3/10/2022 11:43 AM

5 Het zijn Woerdense kliekjes die de dienst uitmaken 3/9/2022 7:22 PM

6 We mogen als inwoners blij zijn dat mensen in de raad willen of wethouder willen zijn. Door hen
goed op te leiden en ondersteunen moet gezorgd worden dat ze hun werk goed kunnen doen.
Zoek het in uitbreiden van kennis en vaardigheden ipv regeltjes of te veel inspraakrondes

3/9/2022 12:15 PM

7 Zie eerdere opmerkingen: . terugwinnen vertrouwen . bewoners eerder betrekken . durven
afwijken van ingenomen standpunten . gemaakte keuzes beter uitleggen

3/8/2022 9:22 PM

8 Op de goeie weg met inspraakavonden. Wordt belangrijker door ingewikkeldere materie
(publieke belangenafweging zal een punt worden)

3/8/2022 11:09 AM

9 Algemeen bekend is dat de invoering van de Omgevingswet een cultuurwijziging vereist. Het
vereist integraal werken in plaats van sectoraal werken zoals men gewend is. Meer vrijheden,
minder regels en afwezigheid van jurisprudentie maken mogelijk dat snelle slimmerds met dure
advocaten hun slag slaan zodra ze de kans krijgen. Dit vereist dat we streng beginnen en na
voldoende ervaring de teugels kunnen laten vieren. Als de raad dat wil. De raad doet er wijs
aan om af te dwingen bij initiatiefnemers (waaronder de gemeente zelf) dat belangen van
inwoners worden beschermd, plannen in een vroeg stadium worden besproken met
belanghebbenden en dat eventuele schade die onvermijdelijk is wordt gecompenseerd,
inclusief de 4% schadeforfait voor waardedaling van woningen. Dit is een vorm van integer
bestuur.

3/7/2022 4:15 PM

10 Geef alle ambtenaren en raadsleden het boek 'Winst van integriteit' dat helpt vast wel 3/7/2022 1:28 PM

11 Het is duidelijk dat hout-stook niet wordt aangepakt omdat een aantal raadsleden hierin
persoonlijke belangen hebben. Dit is geen vermoeden, maar 100 % zeker. Dat kan natuurlijk
niet. Tegenovergestelde van integer beleid.

3/6/2022 1:36 PM

12 Echt luisteren naar inwoners en er echt iets mee doen. 3/6/2022 9:49 AM

13 Besluitvorming waarbij vriendjes zijn betrokken, altijd afstaan aan iemand anders. Duidelijke
richtlijnen welke activiteiten mogen (etentjes, geschenken, voetbalkaartjes, etc). Bij elk besluit
de beïnvloeding als paragraaf opnemen, zodat het te controleren valt.

3/6/2022 9:38 AM

14 Geef inwoners meer invloed bijvoorbeeld via RtC: the Right to Challenge 3/5/2022 10:13 AM

15 Meer transparantie en communicatie 3/4/2022 7:08 PM

16 Heb niet de indruk dat Woerden vergeven is van ‘vriendjespolitiek ‘ 3/4/2022 10:49 AM

17 Andere inrichting openbaarheid besluitvorming. Voor weinig mensen te vinden, zelfs intern bij
gemeente slechte toegankelijkheid informatie onder afdelingen

3/4/2022 9:12 AM

18 Ook weinig info 3/4/2022 8:37 AM

19 Communicatie: snel en duidelijk 3/3/2022 7:43 PM

20 Geen vertrouwen in de gemeente. Te weinig kennis in gemeentehuis, wethouders gaan en
komen en zijn niet echt betrokken bij het gebied. Gemeente wordt overruled door
projectontwikkelaars etc

3/3/2022 5:19 PM

21 Bescherm kwetsbare waarden zoals natuur, Cultuurhistorie en waterkwaliteit 3/2/2022 4:59 PM

22 Als gewone man, krijg je niets gedaan. De grote reuzen, de mensen met geld bepalen de
uitkomst of een ambitieus bestuur die vooral bezig zijn met eigen CV dan te luisteren naar
inwoners. Door de strot geduwd beleid en ellenlange procedures wanneer je iets wilt of het
ergens niet mee eens bent.

3/1/2022 10:42 AM


