
Beantwoording Raadsvragen 

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 3 

 Breudijk 4 

 Breudijk 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 

 


