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Amendement – Ergste nood lenigen op onderhoud openbare ruimte 
 
De raad besluit, in vergadering bijeen op 4 november 2021, om beslispunt 1 bij het ontwerpbesluit bij 
het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 als volgt aan te vullen: 
 

1. De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen met dien 
verstande dat de omvang van programma 2 voor 2022 met een bedrag van 800.000 euro wordt 
vergroot, te verdelen over de IBOR-gerelateerde taakvelden, en onderhevig aan de volgende 
voorwaarden: 

a. Het budget van 800.000 euro wordt uitsluitend besteed aan het voorkomen van 
onveilige situaties in de openbare ruimte en daarmee samenhangende financiële 
risico’s vanwege de wettelijke zorgplicht en aansprakelijkheid van de gemeente; 

b. Het budget kan niet eerder worden besteed dan nadat de gemeenteraad een 
onderbouwd voorstel voor de (mogelijke) inzet van deze middelen heeft bekrachtigd; 

c. In dit voorstel wordt ook ingegaan op de relatie met de reguliere middelen binnen 
IBOR; 

d. Uiterlijk op 31 december 2021 doet het college de raad dit voorstel toekomen; 
e. Niet-bekrachtigde middelen vallen vrij na het nemen van het raadsbesluit bedoeld 

onder b, niet-bestede middelen vallen vrij aan het einde van het boekjaar; 
f. Het budget van 800.000 euro wordt voorlopig gedekt uit de Algemene Reserve en na 

begrotingswijziging bij de Voorjaarsrapportage uit het begrotingsoverschot als gevolg 
van de hogere Algemene Uitkering. 

 
Toelichting 
In de Programmabegroting 2022 wordt geschetst dat er op het onderhoud van de openbare ruimte 
tekorten dreigen te ontstaan. De maatregelen die de raad in meerderheid heeft genomen bij de 
strategische heroriëntatie pakken te zwaar uit. Iedereen in Woerden en onze dorpen kan hiervan de 
gevolgen zien. Het onderhoudsniveau komt op plekken echter binnen afzienbare tijd zelfs onder het 
wettelijk vereiste minimumniveau. In dat geval moet de gemeente ingrijpen, ook als hiervoor geen 
middelen zijn begroot, om veiligheidsrisico’s weg te nemen en claims uit hoofde van aansprakelijkheid te 
voorkomen. Hiermee vormt IBOR ook een significant financieel risico voor de gemeente Woerden (zie 
ook risicoparagraaf op pagina 89 van de Programmabegroting). 
 
Deze financiële situatie bij IBOR vraagt om een structurele oplossing, waarover bij het begin van de 
nieuwe bestuursperiode een beslissing genomen zal moeten worden. Voor het komende jaar is echter 
een incidentele oplossing nodig in de vorm van extra budget. Uitstel hiervan tot de Voorjaarsrapportage 
leidt er niet toe dat tussentijds niet ingegrepen hoeft te worden. Als het onderhoud daadwerkelijk onder 
het wettelijk minimum zou komen, zijn de financiële consequenties nog groter. 
 
Verantwoordelijk wethouder De Regt heeft aangegeven uit te gaan van een indicatief benodigd budget 
van 800.000 euro. Dit bedrag hoeft niet volledig te worden uitgegeven, maar kan worden ingezet als het 
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onderhoudsniveau onder het wettelijk minimum dreigt te komen en het beschikbare reguliere budget 
niet toereikend is.  
 
Florian van Hout, De Woerdense VVD 
Rianne Vrolijk, STERK Woerden 
 
 
 


