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Beantwoording technische vragen 

19R.00380 

 

 

 

 

Datum : 25 april 2019 

Portefeuillehouder : Wethouder Bolderdijk 

Contactpersoon: J.E. Rateland 

  

Fractie(s) : CDA 

 

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over Reconstructie Slotenbuurt Zegveld: tegenvallers bij de 
uitvoering (Rib 19R00222) 

Beantwoording van de vragen: 
 

Vraag 1: Is op grond van artikel 5 van de ‘Financiële beleids- en beheersverordening gemeente 
Woerden 2019’ het college of de gemeenteraad bevoegd te beslissen over het verstrekken van het 
(extra) investeringskrediet van € 1.875.000,-?  
Het college is bevoegd om voor het benodigde deel extra krediet te activeren via het rioolrecht.  
 

 

Vraag 2: Komen op grond van ‘Hoofdstuk 1 van de Notitie Financiële sturing’ (in het kader van het 
stringent begrotingsbeleid) overschotten ten gunste van het resultaat? 

Ja. 
 

Vraag 3: Wat is de motivatie van het college om het extra investeringskrediet te dekken uit 
onderschrijdingen binnen het programma?  
Het college beoogt met het inzetten van de financiële voordelen en het behaalde aanbestedingsvoordeel 
het extra benodigde krediet zo laag mogelijk te houden. 
 

Vraag 4: Hoe kan € 1.875.000,- binnen het programma worden vrijgemaakt door begrote  projecten 
te schrappen, uit te stellen of soberder uit te voeren? Graag ontvangen wij een overzicht van de 
begrote projecten die als dekking kunnen dienen met de daarbij behorende bedragen. 
Het is mogelijk om middels het vooruitschuiven van een aantal projecten de meerkosten voor de 
Slotenbuurt op te vangen. Dit gaat om het uitstellen/later in de tijd wegzetten en niet om schrappen. 
Onderhoud kun je niet schrappen en het uitstel zorgt per direct voor het vergroten van het achterstallig 
onderhoud en het creëren van een veiligheidsrisico voor onze bewoners, ondernemers en andere 
gebruikers. Wij ontraden u te kiezen voor uitstel van andere prioriteiten in de openbare ruimte.  
 

Projecten die eventueel on hold gezet kunnen worden (gevolgen en risico’s staan hierboven) 
Reconstructie van Molenbuurt fase 3, Harmelen 

Reconstructie van Keur, Verlaat en Hoefslag, Kamerik 

Reconstructies van Maasoord en Nieuwendijk, Woerden 

 

De geraamde bedragen per project kunnen uiteraard in vertrouwelijkheid met u gedeeld worden. Echter om 
de concurrentiepositie en de kans op aanbestedingsvoordeel voor de gemeente zo groot mogelijk te 
houden zullen wij de bedragen niet via deze weg openbaar maken.  
 

Bijlagen: 
 

Geen bijlage 

 

 


