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Motie – Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare ruimte 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 november 2021, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022, 
 
constaterende dat: 
1. in de Programmabegroting 2022 wordt geschetst dat op het onderhoud van de openbare ruimte 

tekorten dreigen te ontstaan, doordat het onderhoudsniveau binnen afzienbare tijd onder het 
wettelijk vereiste minimumniveau komt; 

2. de gemeente in die gevallen verplicht is in te grijpen, ook als gereserveerde middelen hiervoor niet 
toereikend zijn; 

3. deze dreigende IBOR-tekorten hiermee ook een significant financieel risico voor de gemeente 
Woerden vormen; 

4. de totale incidentele kosten hiervoor voorlopig geraamd zijn op 800.000 euro, 
 
overwegende dat:  
1. de keuzes uit de Strategische Heroriëntatie ertoe leiden dat er in elk geval voor 2022 onvoldoende 

budget beschikbaar is om te voldoen aan de zorgplicht in de openbare ruimte; 
2. de veiligheid in de openbare ruimte voor onze inwoners in onze wijken en kernen ons aller zorg is; 
3. dit probleem om een structurele oplossing vraagt, maar zorgen over het waarborgen van de 

veiligheid en voorkomen van claims zo urgent zijn dat oplossingen niet uitgesteld kunnen worden tot 
2023 of later, maar in 2022 gevonden moeten worden, 

 
verzoekt het college: 
1. uiterlijk bij de maart-RIB een onderbouwd voorstel (inclusief begrotingswijziging) voor te leggen aan 

de gemeenteraad voor in 2022 uit te voeren onvermijdelijke werkzaamheden in het kader van de 
veiligheid in de openbare ruimte; 

2. hiervoor incidenteel dekking te vinden binnen de middelen die via de septembercirculaire in 2022 
vanuit het Rijk tot ons komen; 

3. tevens scenario’s voor structurele oplossingen voor te bereiden in aanloop naar de 
collegeonderhandelingen in de 
nieuwe raadsperiode, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
Jaap van der Does, LijstvanderDoes 
Job van Meijeren, CDA Woerden 
Simon Brouwer, ChristenUnie/SGP 
Florian van Hout, De Woerdense VVD 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 4 november 
2021, 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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