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Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 25 oktober 2017 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Ten Hagen 

Portefeuille(s) : Openbare ruimte 

Contactpersoon : V. Reintjes 

Tel.nr. : 8512 

E-mailadres : reintjes.v@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Besluitvorming groenvisie bomen langs de Singel 

 

Kennisnemen van: 

 

Uitstel collegebesluit voorleggen raadvoorstel groenvisie bomen langs de Singel  

Inleiding: 

 

In 2016 hebben de inwoners van Woerden kunnen stemmen over sfeerbeelden die zij het best vinden 
passen bij de Singel en de komende vijf decennia willen terug zien.  
In mei van 2016 hebben wij u middels een raadsinformatiebrief (16R.00205) geïnformeerd over dit 
participatie proces. De sfeerbeelden zijn tijdens de informatiebijeenkomst van 10 november 2016 aan u 
toegelicht. De inwoners van Woerden hebben middels een stemming hun voorkeur uitgesproken voor 
sfeerbeeld A met als uitgangspunt een bomenlint aan weerszijden van de Singel. In de commissie ruimte 
van 17 november 2016 is dit als besluit advies aan u voorgelegd. De commissie heeft geen besluit kunnen 
maken vanwege het ontbreken van voldoende financiële onderbouwing en heeft het college daarom 
verzocht dit alsnog toe te voegen.  
 
Het gekozen sfeerbeeld maakt onderdeel uit van de 'Taskforce financiën openbare ruimte' waarvan de 
grootte nog niet duidelijk is. Het college heeft geconstateerd dat het niet mogelijk is om een formeel besluit 
te nemen over Scenario A zolang er geen zekerheid is of er voldoende middelen (Taskforce) zijn om het 
scenario uit te voeren.  

Kernboodschap: 

 

Het college heeft geconstateerd dat het niet mogelijk is om een formeel besluit te nemen over Scenario A 
zolang er geen zekerheid is of er voldoende middelen zijn om het scenario uit te voeren. Deze zal gedekt 
moeten worden uit de 'Taskforce financiën openbare ruimte' waarvan de grootte nog niet bekend is. 
Daarom maakt het college de keuze om de raad middels deze Rib hierover te informeren.  

Financiën: 

 

 N.v.t. 

Vervolg: 



 

Het college zal op dit onderwerp terugkomen wanneer er meer financiële duidelijkheid is. De Taskforce 
beoogt de resultaten op te leveren voor de verkiezingen.  

Bijlagen: 

 

N.v.t. 
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De secretaris, 

 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 
  
 

 
 

 

De burgemeester, 

 
V.J.H. Molkenboer


