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W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad gesteld door J. van Meijeren en S. van Megen 

van de Fractie van CDA en D66 

over prioritering uitgaven A lgemene Reserve 

Bij het vaststel len van de begrot ing 2018-2021 heef t de Gemeenteraad van Woerden besloten de 
ont t rekk ingen aan de A lgemene reserve op een aantal onderde len te pr ior i te ren. Besloten werd het 
budget zoals opgenomen in de begrot ing voor Uitvoeringsplan Spelen te verlagen t o t C 150.000, 
Verkeersmaatregelen te verlagen to t C 0 en Onderwi jskeuzes te verlagen t o t C 50.000. De indieners 
gaven daarbi j aan dat b innen die beperktere budget ten of b innen de programma's moet worden 
gepr ior i teerd en dat maatregelen die nu niet kunnen w o r d e n gedekt b innen de explo i tat ie én niet 
noodzakel i jk zi jn, kunnen w o r d e n ui tgesteld. 

« Ten aanzien van het Ui tvoer ingsplan Spelen is aangegeven dat dit in relat ie moet worden gezien 
t o t de u i tkomsten van de taskforce openbare ru imte o m een integrale beslissing te kunnen 
nemen. 

« Ten aanzien van verkeersmaatregelen is aangegeven dat d i t in de context van de ui tvoer ing van de 
verkeersvisie moet w o r d e n bezien. 

» Ten aanzien van de onderwi jskeuzes is aangegeven dat bekeken moe t wo rden hoe deze pr ior i te i t 
van de voormal ige coal i t ie kan wo rden ve rm inderd . 

Tijdens de begrot ingsbehandel ing is in reactie op technische vragen een eerste inschatt ing gemaakt 
van de mogel i jke consequent ie van deze keuzes, hierbi j is echter niet gekeken naar verdere 
pr ior i ter ingsmogel i jkheden, scenario's of dekking binnen het p rogrammabudget . De fracties van D66 en 
CDA Woerden hebben daarom de volgende vragen. Wij verzoeken het college om de beantwoording van 
bovenstaande vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting. 

1. Ten aanzien van het u i tvoer ingsplan Spelen is aangegeven dat de invester ingen moeten wo rden 
bezien in het l icht van de u i tkomsten van de Taskforce openbare ru imte : 
a. Gaat het College de st ructure le ui tgaven voor het ui tvoer ingsplan Spelen meenemen in de 

u i tkomsten van de Taskforce openbare ru imte? 

"Spe len " maakt onderdeel uit van de IBOR. De to ta le openbare ru imte w o r d t meegenomen in de 
taskforce met b i jbehorend budget. Dit budget is meer jar ig . Het ef fect van de beslui ten in de 
begrot ingsraad voor de begrot ing 2018 zullen al we l zichtbaar zijn con fo rm de effectenl i jst die naar de 
raadsleden is gestuurd. Er is voor 2018 niet vo ldoende geld voor het vervangen van onveil ige 
speel toestel len, waardoor speel toestel len verdwi jnen uit de openbare ru imte . 

Pagina 1 van 3 



b. Gaat het College middels een raadsvoorstel met scenario's aan de raad vragen o m een keuze te 
maken in de pr ior i ter ing, de st ructure le explo i tat ie- en invester ingskosten voor het 
u i tvoer ingsplan Spelen? 

Het ui tvoer ingsplan spelen is reeds aan de raad voorgelegd. Hierin zaten de exploi tat ie lasten en 
invester ingen. Tevens is er een lijst gestuurd met e f fecten als het vervangingsgraad niet zou w o r d e n 
toegekend. Deze lijst is gemaakt op basis van maar één pr ior i ter ing: namel i jk vei l igheid. Er zal dus komend 
jaar voor C 150.000 euro aan speel toestel len verdwi jnen uit de openbare ru imte omda t de vei l igheid niet 
kan wo rden gegarandeerd en er geen budget is voor n ieuwe speel toestel len. Pr ior i te i ten rondom welke 
speel toestel len dat zi jn, w o r d e n door middel van inspecties afgewogen. Omdat "spe len" onderdeel 
uitmaakt van de taskforce IBOR, worden de scenario's aan de raad voorgelegd. 

2. Ten aanzien van verkeersmaatregelen is aangegeven dat dit in de context van de u i tvoer ing van de 
verkeersvisie moet w o r d e n bezien. Hoe w o r d e n de voorgenomen maatregelen meegenomen in de 
u i twerk ing van de Uitvoer ingsstrategie Verkeersvisie die nu w o r d t opgesteld? 

Het geld dat bedoeld was voor het nemen van kleine verkeersmaatregelen die door inwoners en bedr i jven 
zijn ingediend, is niet meegenomen in de begrot ing 2018. Bij het opstel len van het ui tvoer ingsplan zullen 
bedr i jven en inwoners met maatregelen komen die zij graag wensen. Hiervoor is geen ru imte meer b innen 
de begrot ing. 

3. Ten aanzien van het budget Onderwi jskeuzes is aangegeven dat d i t gaat om een a fbouw van 
pr io r i te i ten van de voormal ige coal i t ie. 

a. Kan het College ten aanzien van de a fbouw van het budget Onderwi jskeuzes aangeven welke 
coal i t iepr ior i te i t hier de afgelopen jaren uit is gedekt? 

Antwoord: 
In het coal i t ieakkoord staat ve rme ld dat onderwi js van groot belang is voor de Woerdense samenleving. 
Het col lege heef t daaraan invul l ing gegeven door als gemeente een regisserende rol te spelen op het 
te r re in van de aanslui t ing onderwi js - arbeidsmarkt . In dat kader is geïnvesteerd in het behoud en de 
versterk ing van het techn iekonderwi js . Er is onderzoek gedaan naar de mogel i jkheid een techniekfaci l i te i t 
b innen Woerden te creëren (zie 17R.00939). Ook de gemeente l i jke f inanciële bi jdrage aan het Woerdens 
Techniek Talent (WTT), op le id ing MBO elektronica en de maatschappel i jke stage (MAS) zijn uit het budget 
Onderwi jskeuzes gef inancierd en dragen bij aan het opt imal iseren van de aansluit ing onderwi js -
arbeidsmarkt . Daarnaast heef t het college invul l ing gegeven aan de coal i t iepr ior i te i t dat alle k inderen 
leren zwemmen (zie 15R.00773) en goed bewegingsonderwi js kri jgen (zie 17R.00194) door de inzet van 
verschi l lende gemeente l i jke voorz ien ingen. 

Uit het budget zijn verder de kosten van het HEVO-traject (onderzoek naar doordecentra l isat ie van 
onderwi jshuisvest ing) en de pi lot jeugdhu lp b innen het MBO betaald. Het HEVO-traject is ingezet vanui t 
onze doelstel l ing o m de veran twoorde l i j kheden van onderwi jshuisvest ing bij de juiste part i j te beleggen 
en daarmee te zorgen voor een goede planmat ige en ef f ic iënte aanpak. De pi lot jeugdhulp op het mbo is 

gericht op het vroegt i jd ig signaleren van mogel i jke prob lemen zodat prevent ie f kan w o r d e n opget reden. 
Deze aanpak sluit aan bij de doelstel l ing zwaardere tweedel i jns zorg te vervangen door minder zware 
nuldel i jnszorg en eerstel i jns zorg. 
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b. Gaat het College een raadsvoorstel met scenario's aan de raad voor leggen om te besluiten op 
een andere wi jze w o r d e n bereikt en welke zaken worden ui tgesteld of stopgezet? 

Antwoord: 
Inmiddels heeft de raad een Rib ontvangen (18R.00007) waar in het college toel icht welke keuzes zijn 
gemaakt naar aanleiding van het besluit van de raad het budget Onderwi jskeuzes te halveren. In de Rib 
w o r d t daarnaast aangegeven welke éénmal ige budgetoverhevel ingen Onderwi jskeuzes worden 
overwogen. De u i tkomst van die overweging w o r d t in mei te r bes lu i tvorming aan de raad voorgelegd in 
het kader van de vaststel l ing van de jaarrekening. 

Bij lagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 17.025379 

De secretaris 

/na 
drs. M.H.J. van en MBA boer 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: vrijdag 15 december 2017 14:40:53
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - prioritering uitgaven Algemene Reserve
Attachments: art. 40 vragen - prioritering uitgaven algemene reserve.pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fracties van D66 en CDA inzake de uitvoering van het amendement 

Prioritering uitgaven Algemene Reserve. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten 

vóór 14 januari 2018.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | griffier (wnd.) | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



     
 
Woerden, 15 december 2017 

 

Betreft: artikel 40-vragen Prioritering Uitgaven Algemene Reserve  

Geacht college, 

Bij het vaststellen van de begroting 2018-2021 heeft de Gemeenteraad van Woerden besloten de 

onttrekkingen aan de Algemene reserve op een aantal onderdelen te prioriteren. Besloten werd het 

budget zoals opge o e  i  de egroti g oor Uit oeri gspla  Spele  te erlage  tot € . , 
Verkeers aatregele  te erlage  tot €  e  O der ijskeuzes te erlage  tot € . . De indieners 

gaven daarbij aan dat binnen die beperktere budgetten of i e  de progra a’s moet worden 

geprioriteerd en dat maatregelen die nu niet kunnen worden gedekt binnen de exploitatie én niet 

noodzakelijk zijn, kunnen worden uitgesteld.  

 Ten aanzien van het Uitvoeringsplan Spelen is aangegeven dat dit in relatie moet worden gezien 

tot de uitkomsten van de taskforce openbare ruimte om een integrale beslissing te kunnen 

nemen.  

 Ten aanzien van verkeersmaatregelen is aangegeven dat dit in de context van de uitvoering van 

de verkeersvisie moet worden bezien.  

 Ten aanzien van de onderwijskeuzes is aangegeven dat bekeken moet worden hoe deze prioriteit 

van de voormalige coalitie kan worden verminderd.  

Tijdens de begrotingsbehandeling is in reactie op technische vragen een eerste inschatting gemaakt 

van de mogelijke consequentie van deze keuzes, hierbij is echter niet gekeken naar verdere 

prioriteri gs ogelijkhede , s e ario’s of dekki g i e  het progra a udget. De fra ties a  D  
en CDA Woerden hebben daarom de volgende vragen: 

1. Kan het College aangeven op welke wijze zij voornemens is het vastgestelde amendement uit te 

voeren, waarbij aangegeven wordt: 

a. welke maatregelen anders of goedkoper worden uitgevoerd;  

b. welke activiteiten niet worden uitgevoerd en welke maatregelen worden uitgesteld; 

c. waarom deze afweging is gemaakt. 

 

2. Ten aanzien van het uitvoeringsplan Spelen is aangegeven dat de investeringen moeten worden 

bezien in het licht van de uitkomsten van de Taskforce openbare ruimte: 

a. Gaat het College de structurele uitgaven voor het uitvoeringsplan Spelen meenemen in 

de uitkomsten van de Taskforce openbare ruimte?  

b. Gaat het College middels een raadsvoorstel met scenario’s aan de raad vragen om een 

keuze te maken in de prioritering, de structurele exploitatie- en investeringskosten voor 

het uitvoeringsplan Spelen? 

 

3. Ten aanzien van verkeersmaatregelen is aangegeven dat dit in de context van de uitvoering van 

de verkeersvisie moet worden bezien. Hoe worden de voorgenomen maatregelen meegenomen 

in de uitwerking van de Uitvoeringsstrategie Verkeersvisie die nu wordt opgesteld? 



 

4. Ten aanzien van het budget Onderwijskeuzes is aangegeven dat dit gaat om een afbouw van 

prioriteiten van de voormalige coalitie.  

a. Kan het College ten aanzien van de afbouw van het budget Onderwijskeuzes aangeven 

welke coalitieprioriteit hier de afgelopen jaren uit is gedekt? 

b. Gaat het College ee  raads oorstel et s e ario’s aa  de raad voorleggen om te 

besluiten op een andere wijze worden bereikt en welke zaken worden uitgesteld of 

stopgezet?  

Wij verzoeken het college om de beantwoording van bovenstaande vragen telkens te voorzien van 

een adequate toelichting.  

Met vriendelijke groet, 

namens CDA en D66 Woerden 

 

Job van Meijeren en Saskia van Megen 


