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Samenvatting 
Via dit raadsvoorstel vragen wij uw raad om een krediet van € 719.030,- beschikbaar te stellen voor het nemen van 
verkeersveiligheidsmaatregelen en daarvoor de subsidies van het Rijk en de provincie Utrecht, als dekking in te zetten. 
Het gaat om een subsidiebedrag van € 518.234,43 van het Rijk en € 200.796,- van de provincie Utrecht. De subsidie is 
aangevraagd voor onderstaande maatregelen en uw raad moet deze toegezegde en ontvangen subsidies formeel 
vrijgeven zodat deze kunnen worden ingezet t.b.v. de onderstaande maatregelen.  
   

Maatregel Ontvangen subsidiebedrag Subsidieverlener 
Aanleg kruispuntplateaus € 340.100 Rijk en provincie Utrecht 
Inrichten schoolzones € 18.750 Rijk en provincie Utrecht 
Aanleg geregelde oversteek € 66.775 Rijk 
Toepassen korte rechtstanden € 13.614,43 Rijk 
Aanbrengen kant- en asmarkering op 
fietspaden 

€ 1.220 Rijk 

Aanleg vrijliggende fietspaden € 245.125 Rijk 
Aanbrengen attentieverhogende markering 
bij fietspaaltjes 

€ 5.750 Provincie Utrecht 

 
Dankzij de (te) ontvangen subsidies voor deze verkeersveiligheidsmaatregelen kunnen we meer maatregelen 
treffen vanuit het budget voor Verkeerszaken (FCL 62100023/38069). Een deel van de maatregelen waar 
subsidie voor ontvangen wordt/is, wordt in 2021 en 2022 uitgevoerd. Het resterende subsidiebedrag wordt na 
2022 ingezet, maar wij vragen uw raad dit subsidiebedrag nu al wel beschikbaar te stellen. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
De gemeenteraad van Woerden besluit:  
 
Een krediet van € 719.030,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen in 
2021-2025. Deze uitgaven worden voor € 518.234,- gedekt uit de subsidie van het Rijk voor het uitvoeren van 
verkeersveiligheidsmaatregelen en voor € 200.796,- uit gelden van de provincie Utrecht voor het uitvoeren van 
verkeersveiligheidsmaatregelen. 
 
   
 



Inleiding 
Het college heeft in 2020 en 2021 zowel bij het Rijk als bij de provincie Utrecht een aanvraag gedaan voor de 
cofinanciering van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen en voor deze aanvragen hebben wij beschikkingen ontvangen. 
Voor een deel van de (veelal) kleinere maatregelen is er reeds geld beschikbaar vanuit het reguliere budget 
Verkeerszaken, (FCL 62100023/38069). Dankzij de (te) ontvangen subsidies kunnen meer maatregelen getroffen 
worden. De (te) ontvangen subsidies moeten formeel door uw raad worden vrijgegeven.  
 
In dit raadsvoorstel vragen wij uw raad om een krediet beschikbaar te stellen en de toegezegde subsidies als dekking in 
te zetten. 
 
   
 
Participatieproces 
Het beschikbaar stellen van de ontvangen subsidies is een administratieve handeling, dus participatie is niet van 
toepassing. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Beschikbaar stellen van toegezegde subsidiegelden. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Infrastructurele maatregelen treffen die de verkeersveiligheid verhogen en het fietsklimaat in de gemeente Woerden 
verbeteren. 
 
   
 
Argumenten 
Het is een bevoegdheid van de raad om krediet beschikbaar te stellen. Als dekking wordt hiervoor 100% van de (te) 
ontvangen subsidies van het Rijk en de provincie Utrecht ingezet.  
 
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
Op het moment dat de subsidies niet beschikbaar worden gesteld, kunnen diverse maatregelen niet uitgevoerd worden 
met cofinanciering en moet de gemeente 100% van de kosten zelf betalen. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Het volledig aangevraagde krediet wordt gedekt uit de ontvangen subsidie van het Rijk (€ 518.234,43) en de (te) 
ontvangen subsidie van de provincie Utrecht (€ 200.796,-). Voor de gemeente heeft deze aanvraag daarom geen 
financiële consequenties: enerzijds omdat we subsidies mogen stapelen en we daardoor voor bepaalde maatregelen 
100% subsidie ontvangen, anderzijds omdat de cofinanciering komt uit het reeds beschikbaar zijnde budget voor 
Verkeerszaken (FCL 62100023).  
 
Ook wordt uw raad geïnformeerd op het moment dat een project is uitgevoerd en welk bedrag aan subsidie daarvoor 
besteed is. Op het moment dat er toch extra budget benodigd is om de maatregelen waarvoor subsidie is ontvangen uit te 
kunnen voeren, wordt een separaat raadsvoorstel ingediend. 
 
   
 
Communicatie 
Het aanvragen van dit krediet waarvoor 100% aan subsidies voor beschikbaar zijn, is een administratieve handeling waar 
geen communicatie over hoeft plaats te vinden. 
 
   



 
Vervolgproces 
De verschillende maatregelen worden intern voorbereid en vervolgens uitgevoerd. Uiteraard informeren wij de direct 
belanghebbenden over de uitvoering. Medio december volgt een RIB waarin wij een nadere toelichting geven op de 
uitgevoerde kleine verkeersmaatregelen, waar ook een deel van de ontvangen subsidie voor ingezet is. Medio juni 2022 
wordt een aanvullende RIB gestuurd waarin wij u informeren over de voortgang van de overige projecten.  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 189 van de Gemeentewet. 
 
   
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit: D/21/038904 


