
Beheer en onderhoud 
van kapitaalgoederen

Een onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden



Kapitaalgoederen hebben grote maatschappelijke impact.
• Hoe iemand zijn of haar leefomgeving beleeft, wordt voor een groot deel 

bepaald door de kwaliteit van de openbare ruimte die ingericht is met 
kapitaalgoederen, zoals wegen, bruggen, straatmeubilair, groen, water, riolering 
en gebouwen.
• Worden met het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen de gewenste 

maatschappelijke opgaven bereikt die bepalend zijn voor hoe iemand zijn 
leefomgeving beleeft? Denk aan opgaven op het terrein van bijvoorbeeld 
wonen, leefbaarheid, veiligheid, welzijn en mobiliteit.
• Wordt met het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen kapitaalvernietiging 

voorkomen?

Aanleiding voor het onderzoek



Doel en vraagstelling van het 
onderzoek
Doelstelling
• Het doel van het onderzoek is inzicht aan raadsleden te verstrekken hoe zij 

kunnen (bij)sturen op het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de 
financiering ervan op de langere termijn, om zo de gewenste maatschappelijke 
opgave van het beheer van de openbare ruimte te realiseren.

Centrale vragen
• Wordt de raad door het college met informatie in staat gesteld om te sturen op 

het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed?
• Hoe wordt de raad zekerheid gegeven dat het op peil houden van de kwaliteit van 

de kapitaalgoederen op de langere termijn financieel is gewaarborgd?



Aanpak van het onderzoek
Afbakening
Het onderzoek richt zich op het beheer- en onderhoud van drie typen kapitaalgoederen: 
wegen, civiele kunstwerken en gemeentelijk vastgoed.

Aanpak
Drie stappen:
a. Inventarisatie

• Houden oriënterende gesprekken met sectorhoofden die verantwoordelijk zijn voor onderhoud, 
programma- en gebiedsmanagement. 

• Bestudering van het gemeentelijk beleid op het terrein van beheer en onderhoud 

b. Verdieping: 
• Voeren van verdiepende gesprekken en analyse van relevante documenten. 
• Bestuderen van casussen om bij bevindingen een concreet beeld te verkrijgen. 

c. Rapportage: 
• Opstellen van het onderzoeksrapport conform het protocol van de rekenkamer van Woerden, 

aangaande de ambtelijke verificatie en de bestuurlijke zienswijze op conclusies en aanbevelingen.



Evaluatiemodel
Van de twee centrale vragen zijn deelvragen afgeleid. Het evaluatiemodel sluit aan op de 
deelvragen en bevat tevens de hoofdnormen die gebruikt zijn in het onderzoek.



Conclusies
Gemeentelijk vastgoed
Het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed is op orde. De gemeente heeft gewaarborgd dat het 
gemeentelijke vastgoed in redelijke conditie is en blijft. Ook worden maatregelen genomen om het 
gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.

Openbare ruimte
De situatie rondom het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte van Woerden is 
alarmerend, want:

Deelconclusies
a. De door de raad in 2009 vastgestelde ambitie rondom het (beeld)kwaliteitsniveau van de openbare 

ruimte is door bezuinigingen geheel verlaten en teruggeschroefd naar het minimale wettelijke niveau van 
zorgplicht van de gemeente, namelijk het zorgdragen voor een veilige leefomgeving.

b. De raad heeft geen enkele zekerheid dat de kwaliteit van kapitaalgoederen in de openbare ruimte op peil 
blijft. Dat wil zeggen dat er geen zekerheid is dat de gemeente deze kapitaalgoederen op het minimale 
niveau van de wettelijke zorgplicht (zorg dragen voor een veilige leefomgeving) weet te houden en 
achterstallig onderhoud oplost. De raad is wel op de hoogte van de risico’s die hiermee gemoeid zijn.

c. De risico’s zijn aanzienlijk en stapelen zich ook gaandeweg verder op.



Samenvatting van de 
deelconclusies

Het overzicht maakt duidelijk dat de risico’s voor de gemeente over de afgelopen jaren zijn 
toegenomen en dat tegelijkertijd het ambitieniveau van de gemeente is afgenomen.



Aanbevelingen aan de raad 
(kapitaalgoederen openbare ruimte)

1. Reanimeer vanuit goed rentmeesterschap het planmatig en preventief onderhoud. 

Vraag het college om:
• Op korte termijn een realistisch meerjarenplan op te stellen voor planmatig preventief onderhoud, 

groot onderhoud en vervangingen ten aanzien van kapitaalgoederen in de openbare ruimte;
• Hierbij aan te geven welke financiële middelen nodig zijn en hoe hiervoor een financiële 

bestemmingsreserve of -voorziening is te treffen, en op welke wijze deze op peil kan worden 
gehouden om het hierboven genoemde meerjarig onderhoudsplan te kunnen realiseren.

• Bij behandeling van de kadernota aan te geven waar de financiële dekking vandaan kan komen, 
welke scenario’s mogelijk zijn en welke (politieke) keuzemogelijkheden de raad heeft.

2. Kies voor een hoger ambitieniveau dan enkel het voldoen aan de wettelijke zorgplicht.
Stuur op een ambitieniveau van minimaal beeldkwaliteit B en ‘bestendig beheer’. Door het niveau 
van onderhoud op het niveau van bestendig beheer te houden hebben wegen en civiele 
kunstwerken namelijk een optimale levensduur. Dit is een zogeheten ‘economisch optimum 
scenario’, dat met planmatig regulier onderhoud kan worden gerealiseerd.



Aanbevelingen aan het college
(kapitaalgoederen openbare 
ruimte)

Neem bij het afsluiten van nieuwe contracten met aannemers het 
wegwerken van achterstallig onderhoud als prioriteit mee en doe dit in 
samenhang met het oplossen van personele tekorten.



Reactie van het 
college

Zie de bij het rapport bijgevoegde brief van 15 februari jl.

Het college onderschrijft de conclusie(s) en de aanbeveling die aan het 
college gericht zijn en staat achter de aanbevelingen richting de 
gemeenteraad.

Het college meldt dat al diverse verbeteringen in gang gezet zijn.
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