
# Maatregel 2021 kleur 

(conform 

rapportages 

rood, oranje 

of groen)

Toelichting op oranje/rood 2022 2023 2024 Beschrijving

1 Ijken van VAT-kosten  €                     -   

Loopt conform planning

 €             30.000  €             60.000  €             90.000 Overheadkosten voor Voorbereiding, Advies en Toezicht verlagen naar 20%. Er is dan 

bijvoorbeeld minder budget voor engineering, projectmanagement en communicatie. 

2 Kostendekkend afmeervoorzieningen  €                     -   
We gaan 6,5 k realiseren door 

harmoniseren van de tarieven en 

door strikter op de bedrijfsvoering te 

zitten. Om de overige 3,5K te 

realiseren zal de haven en liggelden 

meer dan gemiddeld geïndexeerd 

moeten worden (en zal de 

administratie aangepast moeten 

worden). Het voorstel is om dat voor 

2023 te gaan regelen.  Eerst de basis 

op orde en dan stap 2: tarieven 

omhoog.

 €             10.000  €             10.000  €             10.000 Gebruikers zullen meer moeten betalen voor afmeervoorzieningen. Het beheer hiervan 

is op dit moment niet kostendekkend. 

3 Optimaliseren brugbedieningstijden  €                     -   
Loopt, nadere afstemming vereist

 €             35.000  €             35.000  €             35.000 Brugbedieningstijden beperken of optimaliseren. Deze maatregel raakt het dossier 

verkeer in de binnenstad. 

4 Opnieuw introduceren "klompen"  €                     -   
Loopt, nadere afstemming vereist

 €             10.000  €             10.000  €             10.000 Bruggelden innen door middel van ‘klompen’ waarin voorbij varende schepen hun 

bruggeld betalen.

5 Extensiveren grasonderhoud  €                     -    €                      -    €                      -    €             10.000 Minder intensief grasonderhoud. Dit kan de openbare ruimte minder toegankelijk 

maken, maar kan wel positieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit. 

6 Omvormen van 30% beplantingsareaal  €                     -    €                      -    €                      -    €             25.000 Omvormen van 30% van het beplantingsareaal naar lang gras. Dit heeft gevolgen voor 

de biodiversiteit. 

7 Omvormen van 10% kort grasareaal  €                     -    €                      -    €                      -    €             20.000 Verandering groenareaal heeft impact op beeld. Veiligheid gaat daarbij boven 

cultuurhistorie, recreatie, wensen bewoners, etc.

8 Marktconformiteit bomenonderhoud  €                     -    €             50.000  €             50.000  €             50.000 Analyse geeft aan dat het bomenonderhoud goedkoper kan. Bedrag wordt ingevuld op 

basis van een nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en een marktconsultatie.

9 Kostendekkend markt/evenemtenteninstal.  €                     -   
Loopt, nadere afstemming vereist

 €             20.000  €             20.000  €             20.000 Het beheer van deze installaties is nu niet kostendekkend gemaakt. Gevolgen zijn 

hogere lasten voor de gebruikers van deze installaties.

10 Martkconformiteit elementenonderhoud  €                     -    €             60.000  €             60.000  €             60.000 Analyse geeft aan dat het elementenonderhoud goedkoper kan. Bedrag wordt ingevuld 

met nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en marktconsultatie.

11 Marktconformiteit veegwerkzaamheden  €                     -   

Loopt, nadere afstemming vereist

 €             25.000  €             25.000  €             25.000 Analyse geeft aan dat veegwerkzaamheden goedkoper kunnen. Bedrag wordt ingevuld 

met nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en marktconsultatie.

12 Van inhuur naar vast  €                     -    €             15.000  €             30.000  €             45.000 Aanvullend op bestuursopdracht kan 3 FTE extra personeel vast worden aangenomen 

ten koste van inhuur. Personeel op basis van inhuur is duurder dan vast personeel.

13 Versnelde afvloeiing personeel  €                     -    €                      -    €                      -    €           150.000 Met het stimuleren van loopbaanontwikkeling en doorstroom van personeel ontstaat 

ruimte om nieuw gekwalificeerd personeel aan te nemen. Ook kan toegenomen 

efficiëntie leiden tot een besparing. 

14 Werkzaamheden verminderen/bijstellen  €            70.000 
Is verwerkt in de meerjarenbegroting 

en de meerjarentariefsberekening. 

 €             70.000  €             70.000  €             70.000 Met aannemers worden afspraken gemaakt om de kosten van het GTG contract 

structureel te verlagen. 

15 Kostendekkende exploitatie begraven  €                     -   
Is verwerkt in de de 

meerjarenbegroting 2022 en verder.

 €               9.000  €             32.000  €             54.000 In het nieuwe beleidsplan wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie van 

begraven en asbestemmingen. Begraven wordt hiermee duurder.

16 Meer toerekenen aan rioolrecht  €          440.000 
Is verwerkt in de de 

meerjarenbegroting 2022 en verder.

 €           508.000  €           508.000  €           508.000 Een groter deel van de kosten voor reconstructies van wegen en de BTW over de 

reconstructiekosten kunnen in de rioolheffing worden meegenomen. Met deze 

maatregel zal de rioolheffing stijgen.



17 Baggeren volledig toerekenen aan rioorrecht  €                     -   
Is verwerkt in de de 

meerjarenbegroting 2022 en verder.

 €           250.000  €           250.000  €           250.000 De kosten van baggerwerkzaamheden toerekenen aan het rioolrecht. Dit gaat naar 

100%, waarmee de rioolheffing met ordegrootte 10% stijgt. 

18 Meer toerekenen aan rioolrecht of 

afvalstoffenheffing

 €                     -   
Is verwerkt in de de 

meerjarenbegroting 2022 en verder.

 €             10.000  €             10.000  €             10.000 Het is niet ongebruikelijk is om 25-60% van de kosten van straatreiniging toe te 

rekenen aan het rioolrecht. Bij gemeente Woerden is dit 35%. 

19 Kapitaalruimte ten goede van exploitatie  €                     -    €                      -    €             33.000  €             65.000 Het stijgende budget voor IBOR meer inzetten voor onderhoud (exploitatielasten) en 

minder voor investeringen in vervanging (kapitaallasten). 

Totaal  €          510.000  €       1.102.000  €       1.203.000  €       1.507.000 

Correcties op bovenstaande (reeds in begroting verwerkt):

Meer toerekenen aan rioolrecht aanpassing 0 -10.000 -10.000 -10.000

Kostendekkende exploitatie begraven 0 -9.000 -32.000 -54.000

Marktconformiteit veegwerkzaamheden 0 -25.000 -25.000 -25.000

Totaal wordt 510.000 1.146.000 1.270.000 1.596.000


