
 

 

 

 

Amendement investeringsverschuiving Woerden noordwest 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel 
meerjarenbegroting 2015 e.v.: 
 

Huidige tekst (pag. 84): 

Type investering Investering Inv. 2015 

Overig Maatr. doorstroming Boerendijk-Rembrandtlaan 2015 € 4.200.000 

 

Wijzigen door: 

1. De voorgenomen investering in de investeringsplanning door te schuiven naar 2016 en te 

schrappen uit voorliggende begroting; 

2. De in de exploitatiebegroting van 2016 vrijvallende kapitaalslasten ad. € 326.000 toe te 

voegen aan de reserve Infrastructurele werken 

 

Toelichting 
Voor het jaar 2015 staat ter autorisatie een investering van € 4.200.000 in de begroting. In de 

Programmabegroting is voor 2015 op dit dossier het volgende doel opgenomen (pag. 18): 

Resultaat 2015 Realisatie 

Doorstroming Woerden Noord-West: besluitvorming op dit domein. 
Ontsluiting noordwestelijk deel van Woerden (Boerendijk – Jozef Israëlslaan 
– Rembrandtlaan).  

Eind 2015 

 

De investering is opgenomen voor ontsluiting van Woerden Noord-West, naast de bedragen 

die in de exploitatiebegroting worden gespaard. Besluitvorming wordt eind 2015 verwacht, de 

autorisatie van deze investering komt dus één jaar te vroeg. De wethouder gaf in de 

commissie aan niet te verwachten in 2015 al de investering te benutten. 

Aangezien het goed gebruik is dat eerst besluitvorming volgt in de raad voordat de middelen 

worden beschikt kan de investering een jaar worden uitgesteld. Zodoende kan 

samenhangend, waarbij alle mogelijke oplossingen goed in beeld zijn, naar de situatie 

worden gekeken en kunnen exploitatiegelden (coalitieakkoord) en investeringsgelden 

(begroting) samenhangend worden besteed.  Bovendien kan een bedrag van € 326.000 

worden bespaard aan kapitaalslasten, door deze toe te voegen aan de reserve 

Infrastructurele werken komen deze middelen ten goede aan de ontsluiting van Woerden 

Noord-West. 



Uitstel van de investering staan maatregelen op de korte termijn niet in de weg: in de 

begroting is onder beheer en onderhoud € 200.000 gereserveerd voor vervanging van de 

ernstig verouderde stoplichten (VRI’s) op de kruispunten Hoge Rijndijk en Chrysantstraat. 

Job van Meijeren, CDA 

 


