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Onderwerp Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte 2022 

Nummer Z/21/029754 / D/21/042145 Datum publicatie 22 december 2021 

Portefeuillehouder Wethouder De Regt Contactpersoon Nils Eekels 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. de Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte 2022 (D/21/44413) vast te stellen en 
daarbij: 

a. begrotingswijzigingen Investering (D/21/44160) vast te stellen; 
b. conform Motie M2-2 € 795.000,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 

2022 en hiervoor begrotingswijziging Exploitatie (D/21/44407) vast te stellen. 
2. de kapitaalslasten die vrijvallen door de begrotingswijziging Investering (D/21/44160) toe 

te voegen aan de exploitatie asfalt. 
3. de intentie uit te spreken dat in 2022 wordt ingezet op veiligheid van de verharding van 

de Mijzijde in kern Kamerik, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de ontwikkeling 
omtrent de dorpsvisie en uitstraling van deze beschermde dorpskern. 

4. kennis te nemen van de prognose van de kostenontwikkeling openbare ruimte versus de 
huidige begroting na 2022 

Publieks-

samenvatting 

De Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte (programmering) 2022 omvat de 

vervangings- en groot onderhoudswerken in de openbare ruimte en bestaat uit het 

MeerjarenOnderhoudsProgramma (MOP) 2022-2023 en het Jaarplan openbare ruimte 2022 

(jaarplan). Het MOP beschrijft de grote of meerjarige projecten waarin veelal integraal de 

functie/inrichting wordt heroverwogen en participatie (meepraten) met de omgeving 

plaatsvindt. Het jaarplan beschrijft het monodisciplinair groot onderhoud, waar als 

uitgangspunt geldt dat de bestaande inrichting gehandhaafd blijft en er geen participatie 

plaatsvindt. Zoals gepresenteerd op de Politieke Avond van 1 april 2021 vertegenwoordigt de 

openbare ruimte een vervangingswaarde van ruim € 500 miljoen. Uit de Strategische 

Herorientatie 2020 (SH) is gebleken dat beheer van deze openbare ruimte in haar huidige 

omvang structureel ruim € 20 miljoen per jaar kost (D/21/011383, pagina 170 scenario 

Optimum). Dit bedrag is gebaseerd op prijspeil 2020, exclusief het wegwerken van de huidige 

achterstanden en exclusief bijzondere grote vervangingen (specials) zoals bijvoorbeeld 

beweegbare bruggen of gemeentelijke elektrakabels voor verlichting. In de SH is besloten 

structureel ca. € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de openbare ruimte, daarmee is naast 

het ontbreken van budget om achterstanden en specials aan te pakken, structureel de 

exploitatie en investeringsruimte ca. 50% lager dan benodigd. Als gevolg van de SH wordt niet 

langer onderhouden op basis van uitstraling/kwaliteit, maar alleen op de wettelijke zorgplicht 

(veiligheid). In de onderhoudsprogrammering van 2021 was de exploitatie nog toereikend en 

volstond bij de investeringen een budgetneutrale begrotingswijziging (D/21/044160). De 

voorliggende programmering 2022 is sluitend gemaakt door het extra investeringsgeld voor 

speeltuinen (Amendement A2-3 Spelende kinderen in 2022) en exploitatiegeld voor de 

veiligheid (Motie M2-2 Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare ruimte). Vooruitkijkend 

is de verwachting dat de huidige begroting voor 2023 eveneens niet toereikend is om aan de 

wettelijke zorgplicht voor de openbare ruimte te voldoen, als gevolg daarvan zal naar 

verwachting besloten moet worden tot het verwijderen/afsluiten van functies in de openbare 

ruimte. De omvang van het tekort in 2023 zal duidelijk worden in de uitwerking van de 

onderhoudsprogrammering voor 2023.  

  



Gemeenteraad Woerden 

Annotatie Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte 

2022 

 

2 van 4 

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 12 januari 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 17 januari 

Behandelvoorstel Politieke Avond 20 januari en raadsvergadering 27 januari 

  

Suggestie gespreksonderwerp 

Op basis van het gevraagde besluit stelt de griffie de volgende gespreksonderwerpen voor. Woordvoerders kunnen 

uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen. 

 

1. Worden met de voorgestelde onderhoudsprogrammering de (beperkte) financiële middelen optimaal ingezet? 

2. Worden de extra incidentele gelden voor veiligheid in de openbare ruimte goed verdeeld? 

3. Is er sprake van een juiste prioritering? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

24 juni 2021 Raadsvergadering 

Raadsvoorstel 

Raadsvoorstel vaststelling Jaarplan openbare ruimte 

Op 24 juni heeft de raad het Jaarplan openbare ruimte 2021 vastgesteld. 

Dit voorstel is besproken tijdens de Politieke Avond van 17 juni. 

4 november 

2021 

Motie Motie M2-2: Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare ruimte 

Tijdens de begrotingsraad van 2021 is een motie van LijstvanderDoes, 

ChristenUnie/SGP, CDA en VVD aangenomen over extra incidenteel geld 

voor veiligheid van de openbare ruimte.  

11 juni 2021 Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Progressief Woerden en D66 ‘Speelgelegenheid in 

Woerden’ 

Op 11 juni 2021 hebben Progressief Woerden en D66 schriftelijke vragen 

gesteld aan het college over speelgelegenheden in Woerden. De 

beantwoording hiervan wordt uiterlijk 11 juli verwacht. 

8 april 2021 Thema-avond 

Motie 

 

Motie ‘afweging openbare ruimte vanuit breed perspectief’ 

Naar aanleiding van de motie 'Afweging openbare ruimte vanuit breed 

perspectief' is op 8 april een gesprek gevoerd over de kwaliteitsknoppen 

en het areaal binnen Openbare Ruimte in relatie tot de financiën. 

Tijdens de avond is deze presentatie gegeven. 

1 april 2021 Politieke Avond 

Raadsinformatiebrief 

Motie 

 

 

Raadsinformatiebrief Meerjarenonderhoudsprogramma 2021-2023 

Op 1 april heeft de gemeenteraad het MOP 2021-2023 besproken op de 

Politieke Avond. Toen is ook een door Inwonersbelangen en Progressief 

Woerden aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag 

besproken over de aanpak van de Koren- en Watermolen in Harmelen.  

Aan de vergaderstukken is ook het MOP 2020 – 2023 (tot de Strategische 

Heroriëntatie) toegevoegd. 

Daarnaast ook de prioriteitenlijst en lijst met aandachtspunten ruimtelijk 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/24-juni/20:00/Raadsvoorstel-Vaststellen-Jaarplan-openbare-ruimte-2021
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/24-juni/20:00/D21013387-RV-Vaststellen-Jaarplan-openbare-ruimte-2021-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/17-juni/20:00/Raadsvoorstel-Vaststellen-Jaarplan-openbare-ruimte-2021
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-november/16:00/M2-2-Motie-Extra-incidenteel-geld-voor-veiligheid-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Progressief-Woerden-en-D66-Speelgelegenheid-in-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/8-april/20:00/Themabijeenkomst-n-a-v-M-89-afweging-openbare-ruimte-vanuit-breed-perspectief
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/08-april/20:00/Motie-Afweging-Openbare-Ruimte-vanaf-breed-perspectief-AANGENOMEN-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/08-april/20:00/Presentatie-IBOR-Thema-avond-8-april.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/1-april/20:00/20-00-21-15-uur-Bespreking-motie-Aanpak-Koren-en-Watermolen-Harmelen-en-Meerjaren-Onderhoud-Programma-MOP-2021-2023
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21006569-Raadsinformatiebrief-Vaststelling-MOP-Woerden-2021-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/22-april/20:00/Motie-vreemd-aanpak-Koren-en-Watermolen-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/20r-00466-Raadsinformatiebrief-Vaststellen-MOP-Woerden-2020-2023-tot-SH.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/20r-00466-Raadsinformatiebrief-Vaststellen-MOP-Woerden-2020-2023-tot-SH.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/Prioriteitenlijst-en-aandachtspunten-ruimtelijk-belang-rangorde-beheerobjecten-1.pdf
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belang rangorde beheerobjecten en een toelichting op de herprioritering 

van projecten in het MOP 2021-2023. 

1 april 2021 Politieke Avond Initiatiefvoorstel CDA – Grip op IBOR 

Op 1 april is ook het initiatiefvoorstel van het CDA besproken over ‘Grip op 

IBOR’. Naar aanleiding van die sessie heeft het CDA het voorstel 

aangepast. Op 24 juni staat het aangepaste initiatiefvoorstel als 

hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering.  

Het college heeft over de eerste versie van het initiatiefvoorstel dit advies 

gegeven.  

24 september 

2020 

Raadsvergadering Raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie 

Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over 

de Strategische Heroriëntatie.  

Tijdens de behandeling zijn diverse amendementen en moties 

aangenomen, waaronder de motie ‘afweging openbare ruimte vanuit 

breed perspectief’ van D66, Progressief Woerden en het CDA.  

21 juli 2020 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen CDA ‘Meerjaren 

Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte’ 

 In juli 2020 heeft het college schriftelijke vragen van het CDCA 

beantwoord over het MOP 2020 - 2023 

21 juli 2020 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen Inwonersbelangen ‘Aanpak openbare 

ruimte Hoge Wal’ 

In juli 2020 heeft het college schriftelijke vragen van Inwonersbelangen 

beantwoord over de aanpak van de openbare ruimte rond de Hoge Wal.  

4 juni 2019 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen D66 ‘Ongewenste hindernissen in de 

openbare ruimte’ 

In juni 2019 heeft het college schriftelijke vragen van D66 beantwoord 

over ongewenste hindernissen in de openbare ruimte.  

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Artikel 189 

Gemeentewet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentewet art. 189 e.v. ten aanzien van de begroting: 

1. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij 

daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan 

aanwenden.  

2 De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij 

afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de 

eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.  

3 Behoudens het bepaalde in de artikelen 208 en 209 kunnen ten laste van de gemeente 

slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden genomen tot de 

bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht.  

4 Het begrotingsjaar is het kalenderjaar.  

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/Prioriteitenlijst-en-aandachtspunten-ruimtelijk-belang-rangorde-beheerobjecten-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/MOP2021-2023-toelichting-herprioritering-projecten-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/01-april/20:00/MOP2021-2023-toelichting-herprioritering-projecten-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/1-april/20:00/21-15-22-00-uur-Initiatiefvoorstel-Grip-op-IBOR
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/24-juni/20:00/D21009184-Initiatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR-merged-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/20:00/Raadsvoorstel-Strategische-Herorientatie
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Afweging-Openbare-Ruimte-vanaf-breed-perspectief-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Afweging-Openbare-Ruimte-vanaf-breed-perspectief-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/20R-00736-RIB-beantwoording-art-42-vragen-CDA-inzake-Meerjaren-Onderhoudsprogramma-Openbare-Ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00466-rib-inzake-meerjarig-onderhoudsprogramma-mop-2020-2023-openbare-ruimte-versie-voor-strategische-herorientatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/20R-00757-RIB-beantwoording-art-42-vragen-Inwonersbelangen-inzake-aanpak-openbare-ruimte-Hoge-Wal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00459-rib-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-ongewenste-hindernissen-in-de-openbare-ruimte.pdf
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XIII&paragraaf=1&artikel=189&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2022-01-01#TiteldeelIV_HoofdstukXIII_Paragraaf3_Artikel208
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2022-01-01#TiteldeelIV_HoofdstukXIII_Paragraaf3_Artikel209
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Financiële 

verordening 

Woerden 2020 

Financiële verordening Woerden 2020 ten aanzien van de regels voor financieel beleid, 

beheer en inrichting van de financiële organisatie. 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637808
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637808
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637808

