
Beantwoording aanvullende Raadsvragen 
18.12.2013 

Aanvullende vragen, n.a.v. onderstaande informatie 

Het gaat concreet om een lijst met / overzicht van de verschoven investeringen en de bijbehorende bedragen 
die opgeteld een totaal van € 800.000 kapitaallastenruimte opleveren.  
 

De toelichting als bij de beantwoording van 17 december (zie volgende pagina’s)  aangegeven heeft betrekking 
op investeringsgelden die beschikbaar waren voor projecten (Eikenlaan, Julianastraat en Kanis). Deze 
investeringsgelden zijn ingezet op projecten die van 2014 naar 2013 zijn geschoven. De projecten Eikenlaan, 
Julianastraat en Kanis worden in 2014 uitgevoerd, dan wel voorbereid. Er is hier dus sprake van een budgettair 
neutrale uitruil van projectengelden voor een gelijk bedrag (€ 1.2 mln) tussen 2013 en 2014.Dit leidt niet tot 
extra investeringen, etc. 
 
De vrijval kapitaallasten van € 800.000 heeft niet alleen betrekking op investeringen in de openbare ruimte. De 
vrijval kapitaallasten v.w.b. investeringen in de openbare ruimte bedraagt € 450.000.  
 

Kapitaallasten IBOR   

Asfaltverharding 228.801,72 

Element verharding 17.406,40 

Beweegbare bruggen 48.945,56 

Beschoeiingen en kademuren 173.913,96 

Speelplaatsen en velden 36.017,20 

minus verlaging 
renteomslagpercentage, 
rentereserve structurele dekking 
en kapitaallastenvoordeel op PC 
(begrotingstechnische interne 
verrekening) -55.084,84 

Totaal vrijval kapitaallasten 450.000,00 
 

Welke projecten betreft dit? 
 

Reconstructie Hoge Rijndijk 

Reconstructie Eikenlaan  
Vervanging verharding Appelstraat e.o. 
Vervanging verharding Anemoonstraat e.o. 
Vervanging verharding deel Mijzijde 
Verbeteren asfaltverharding Singel 
Ged. vervanging beschoeiing Oude Rijn 
Beschoeiing vervanging IBOR 
Kamerikse Wetering – onderwaterbeschoeiing 
Kamerikse Wetering – bovenwaterbeschoeiing 
Vervanging beschoeiing Jaagpad 

 

 

 

 

 



Waardoor ontstaat de vrijval? 

 Kredieten voor meerjarige projecten worden vanaf het jaar waarin de voorbereidingen van het project 
starten, volledig beschikbaar gesteld. Echter loopt het project over meer dan 1 begrotingsjaar en ontstaat 
er in dat jaar een onderschrijding op de uitgaven en dus vermindering (lees vrijval) van kapitaallasten. 
Voorbeeld: Eikenlaan. Dit project is een omvangrijk reconstructiewerk, waarin participatie met bewoners 
plaatsvindt, waarbij samenwerking met diensten & bedrijven moet plaatsvinden over kabels en leidingen 
en waar gekeken wordt naar een logische uitvoeringstermijn (niet openbreken van een winkelstraat in 
december). Dit soort projecten heeft een gemiddelde doorlooptijd van 20 – 30 maanden.  

 Aanbestedingsvoordelen. Aannemers hebben de prijzen in de afgelopen jaren naar beneden bijgesteld. De 
markt en prijzen zijn volatiel. De projectbegrotingen vanuit de gemeente houden daarom een gemiddeld 
kader aan.  

 Afsluiten van oude openstaande kredieten.  
 

 

Aanwending vrijval € 450.000? 
De middelen zijn ingezet op de in de berap 2 gemelde overschrijding van ong. € 700.000: 

 Noodzakelijk onderhoud (brug, VRI 

 Voorbereiding nieuwe inkoop voor de periode van 2014 – 2018 

 Investering in vernieuwd beheersysteem ten einde verbetering beheergegevens en status onderhoud. 



Beantwoording Raadsvragen 17.12.2013 

Aan CDA Dhr. van Meijeren: 

Waarin zit de verschuivingen van werken? Graag inzicht via twee lijstjes: 

Onderstaande lijst is verdeeld in werken, middelen beschikbaar gesteld in 2013, maar uitvoering van 

het project vindt pas plaats in 2014 (en ook de besteding van de middelen). Omdat dit als 

onderschrijding op de jaarrekening wordt gemeld, is ervoor gekozen om werken die voor 2014 

stonden gepland, en geen voorbereidingstermijn (inspraak, afstemming met diensten & bedrijven) 

nodig hadden, in 2013 dan uit te voeren. Op deze wijze is er sprake van een budgetneutrale 

uitwisseling van middelen. 

1. In vesteringen op korte termijn, nu (2013 eigen interpretatie) –  
Welke middelen zijn in 2013 voor welke projecten beschikbaar gesteld? 

 

Gepland voor 2013 = voorbereiding 2013, uitvoering 2014 

Eikenlaan (deel), Woerden 

Julianastraat, Woerden 

Kanis deel 1a, kamerik 
 

 

2. Keuze langere termijn 
 

Welke werkzaamheden uit 2014 zijn in 2013 uitgevoerd? 

 

Gepland voor 2014  en uitgevoerd  in 2013 

Toegankelijkheid                                                                     € 100.000 

Fietspaden                                                                                € 100.000 

Groot-onderhoud asfalt                                                         € 970.000 

 Polanerbaan 

 Breudijk deelproject 3 

 Breudijk deelproject 4 

 Breudijk deelproject 5 fietspad 

 Gerverscop 

 Teckop 

 Steinhagenseweg 

 Molenweg 

 Breeveld 

 

Wat merkt de burger van de impuls op korte termijn? 

Als het goed is merken de fietsers dat een aantal fietspaden zijn verbeterd en minder validen/visueel 

gehandicapten dat de oversteekfaciliteiten in het centrum beter op hun behoeften is afgestemd. 



Sterk Woerden - Dhr. Olthof: 

 Hebben wij eigen kwaliteitsnormen voor inspecties naast de wettelijke normen? 

De inspecties van de openbare ruimte vinden plaats op normen die wettelijk, dan wel landelijk 
(CROW, NEN-normen etc.) zijn vastgesteld en passen bij de wettelijke zorgplicht van de 
gemeente. Zo moeten de speelvoorziening jaarlijks worden geïnspecteerd (warenwet), de 
bruggen 1 x per 3 jaar, wegen 2-jaarlijks etc. 
 

 Waarom komt nu pas aan het licht dat er een achterstand was in de inspecties en niet al 
tijdens de begrotingsbehandeling? 
De achterstand op de inspecties is in 2013 opgepakt en uitgevoerd en beslaat het begrotingsjaar 
2013. Daarom is de melding opgenomen in de 2e bestuursrapportage en niet in de begroting voor 
2014.  
In 2014  is er sprake van een doorloop/ uitloop van de inhaalactie 2013 (inspectie bomen en 
nadere analyse van de inspectiegegevens). Voor het overige lopen alle inspecties vanaf 2014 
volgens het wettelijk kader. 
 

 Totaal overzicht van alle uit te voeren inspecties en planning wanneer? 
 

Product Frequentie – wettelijke 

zorgplicht 

Verricht Toelichting 

Wegen 1 x 2 jaar 2014 

2012 - 

laatste 

Start februari/maart 

(weersafhankelijk) 

Bruggen, steigers, 

duikers en tunnels 

1 x 3 jaar 2013 Oktober 2013 opgeleverd 

Groen – bomen Jaarlijks visuele schouw 

Jaarlijks veiligheidsinspectie 

aandachtsbomen 

2013 – 2014 

 

Visuele schouw is uitgevoerd  

Inspectie is in uitvoering – 

loopt door in 2014 

Beschoeiingen 1 x 3 jaar 2013 In november 2013 opgeleverd 

Verkeersregelinstallaties Jaarlijks 2013 In november 2013 opgeleverd 

Elektriciteitskasten Jaarlijks 2013 In juli – opmerkingen uit 

inspectie zijn verwerkt 

Inspectie 

verkeersborden 

? 2013 Bezig om saneringsplan te 

maken 

Speelvoorzieningen Jaarlijks 1 x inspectie 

Jaarlijks 3 x schouw 

2013 Uitgevoerd door eigen dienst 

(daartoe gecertificeerd) – 

logboeken worden 

bijgehouden 

 


