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Onderwerp: Extra krediet project Rembrandtbrug 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 19 oktober 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Het betreft hier zowel de kaderstellende bevoegdheid van de raad als ook het budgetrecht van de 
raad (artikel 189 Gemeentewet e.v.) en de algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de 
huishouding van de gemeente (art. 108 juncto art. 147 Gemeentewet). 
 

b e s l u i t: 
 

1. Ten behoeve van de realisatie van het project Rembrandtbrug het projectbudget te verhogen 
met de € 9.810.000 en de financiële gevolgen te verwerken in de begroting en meerjaren-
investeringsplanning. Het totale projectbudget wordt zodoende € 31.365.000 en is de 
financiële dekking voor het dragen van alle projectkosten door de gemeente.  
 

2. Het College opdracht te geven om de raad voor het besluit tot gunning van het werk aan de 
aannemer een voorstel te doen voor het beschikbaar stellen van aanvullend krediet (zoals 
bedoeld in beslispunt 1), inclusief rapportage van alle kosten en risico’s en kansen. 
 

3. Het college opdracht te geven om de raad jaarlijks in april voor dit project een financiële 
voortgangsrapportage en doorkijk op de dekkingsgraad van het krediet te presenteren. 

4. (Amendement – Sturing op projectbudget Rembrandtbrug) 
Ten aanzien van het projectbudget: 

a. scherp te sturen op realisatie binnen het projectbudget en steeds te blijven 
kijken naar aanvullende financieringswijzen (zoals grondexploitaties) en 
bijdragen van derden (OMU, provincie) voor aanleg van de brug en weg en de 
gebiedsontwikkeling; 

b. dit projectbudget ieder jaar bij de Kadernota te verhogen met het gehanteerde 
inflatiepercentage en dit te verwerken in de meerjareninvesteringsplanning 
(MIP) en de meerjarenbegroting (MJP);  

c. bij het definitieve raadsbesluit tot gunning (zie beslispunt 2) worden meer- of 
minderkosten ten opzichte van het (geïndexeerde) projectbudget aan de raad 
voorgelegd ten behoeve van kredietverlening; 

d. bij de jaarlijkse voortgangsrapportage (zie beslispunt 3) informeert het college 
de raad over de sturing op realisatie binnen het projectbudget, eventuele 
afwijkingen van de dekkingsgraad ten opzichte van het inflatiepercentage en 
de voortgang op realisatie van aanvullende financieringswijzen. 

5. (Amendement - Second opinion over kosten en risico’s projectbudget Rembrandtbrug) 
Een second opinion te laten uitvoeren ten aanzien van de dekkingsgraad van het 



projectbudget, waarbij: 
a. de inschatting en onderbouwing van alle geraamde kosten, eventuele 

opbrengsten en risico’s extern wordt getoetst; 
b. op basis hiervan een (aanvullende) risico-inschatting wordt opgesteld, waarin 

risico’s worden gekwantificeerd; 
c. de resultaten van de second opinion uiterlijk bij de eerste 

voortgangsrapportage (april 2023) worden aangeboden aan de raad. 
 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
 openbare vergadering, gehouden op 21 december 2022, 

 
 

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

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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