
 
 
Motie - Meer speelruimte voor IBOR  
 
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel Vaststellen Jaarplan openbare ruimte 2021, 
 
constaterende dat: 
1. met het vaststellen van de Strategische Heroriëntatie een kader is gesteld aan de beschikbare 

middelen voor het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR);  
2. de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor de veiligheid van de openbare ruimte en 

daardoor de investeringsruimte voor 2021 moet inzetten voor oevers, beschoeiingen en de 
openbare verlichting; 

3. het beschikbare budget voor 2021 niet toereikend is om daarnaast vervangingsinvesteringen te 
kunnen doen als speeltoestellen niet meer voldoen aan de veiligheidseisen, 
 

overwegende dat: 
1. het verwijderen van bestaande speeltoestellen uit veiligheidsoverwegingen begrijpelijk is, maar 

dat het voor een gevarieerd en uitdagend speelaanbod niet wenselijk is; 
2. het zeer waarschijnlijk is dat bij de definitieve inrichting van het Exercitieveld niet alle 

gereserveerde middelen ingezet worden (zie ook het raadsvoorstel Scenario’s Excercitieveld); 
3. het hoogstwaarschijnlijk is dat er ruimte in de investeringsplanning vrijkomt voor een bedrag van 

€ 3.104.799,00 (zie ook het raadsvoorstel Snelfietsroute Woerden – Utrecht) door het toekennen 
van subsidie door de provincie; 

4. het niet inzetten van gereserveerde middelen voor investeringen op lange termijn een positief 
effect heeft op het verlagen van de schuldquote, 

 
verzoekt het college: 
1. om de verschraling van het aanbod van speeltoestellen in de openbare ruimte als gevolg van 

achterstallig onderhoud tot een minimum te beperken en afgekeurde toestellen te vervangen in 
plaats van te verwijderen;  

2. wanneer de beschikbare middelen voor IBOR niet toereikend zijn voor deze 
vervangingsinvesteringen van speeltoestellen, dekking te zoeken in de vrijgekomen 
investeringsruimte tot een maximumbedrag van € 200.000,00, 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
D66, Woerden Saskia van Altena 
Progressief Woerden, Coby Franken 
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 
WeDo politiek, Wilma de Mooij 
STERK Woerden, Wout den Boer 
 


