
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
20R.00371 
 
 

Van: :                     college van burgemeester en wethouders 

Datum :                     7 april 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s) :          Financien  
Contactpersoon :         P.J. Vonk (BEc) strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C 

Tel.nr. :         0653318631 

E-mailadres :         vonk.p@woerden.nl 
 
 

Onderwerp:                Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
               gemeenteraad gesteld door Rumo van Aalst  
               van de Fractie van CDA  
               over binnenhalen Europese, landelijke en provinciale subsidies  

 
Beantwoording van de vragen: 
 
Vraag 1:  
Kan het college de raad actiever informeren over de resultaten van het binnenhalen van Europese, 
provinciale en landelijke subsidies door de subsidiecoördinator? Zo ja, op welke wijze gaat dat dan 
gebeuren?  
 
Antwoord: 

Het college stelt zich voor om de raad via de P&C instrumenten hierover te informeren. Hieraan kan – in 
een apart overzicht - de monitoring van de subsidies plaatsvinden, zodat dit ook voor de raad transparant 
en inzichtelijk is. In de begroting zal worden aangegeven welke subsidies zijn aangevraagd. Dit zal bij de 
voor- en najaarsnota (in 2020 voor het eerst vanaf de najaarsnota) worden gemonitord en bij de 
jaarrekening zal verantwoording hierover worden afgelegd. Deze frequentie wordt gekozen zodat er 
voldoende tijd is om een goed beeld te vormen van de resultaten van de afgelopen periode. 
Subsidietrajecten beslaan namelijk al snel een periode van enkele maanden. Frequent informeren leidt dan 
vooral tot een presentatie van trajecten die nog in gang zijn en waarbij dus nog geen concrete resultaten 
zijn behaald.  
 
Vraag 2:  
Mag de raad het bovengenoemde overzicht binnengehaalde subsidies over de afgelopen drie jaar 
ontvangen?  
 
Antwoord: 

Het overzicht met binnengehaalde subsidies over de afgelopen drie jaar is bijgevoegd als bijlage.  
 
Vraag 3:  
Wat zijn de prioritaire domeinen?  
 
Antwoord: 

De subsidiecoördinator houdt alle subsidies en subsidiemogelijkheden scherp in de gaten. In de afgelopen 
jaren zijn er veel subsidies binnengehaald op het gebied van duurzaamheid en stimulering van fietsverkeer. 
Daarnaast heeft gemeente Woerden gebruik gemaakt van diverse subsidieregelingen op het gebied van 
sociaal domein, rijksmonumenten en binnenstedelijke ontwikkeling.  
 
Het subsidielandschap is zeer veranderlijk. Voor welk domein subsidies binnengehaald kan worden, is dus 
sterk afhankelijk van de regelingen die op dat moment opengesteld zijn. Het is dus vooral de uitdaging de 
ambities van de gemeente te matchen met regelingen die op dat moment opengesteld zijn of op korte 
termijn opengesteld worden.  
Vraag 4:  



Wat het CDA Woerden betreft zou het best informatief en nuttig kunnen zijn als de subsidiecoördinator de 
raad eens bij zou praten over zijn werkzaamheden en resultaten in de afgelopen jaren. Hoe staat het 
college tegenover dit idee? 
 
Antwoord: 

Het college staat positief tegenover dit idee. De subsidiecoördinator wil graag zijn werkzaamheden en de 
resultaten van de afgelopen jaren toelichten in een presentatie. Het college stelt voor dat hiervoor een 
afspraak wordt ingepland zodra de maatregelen betreffende het corona-virus zijn opgeheven.  
 

 

 
 
Bijlagen: 
 

- De ingekomen brief met artikel 42 vragen van het CDA. 
- Het overzicht met binnengehaalde subsidies over de afgelopen drie jaar.  

 
 
 

 

 
 
 
 



Projectnaam Regeling Subsidiënt  Beschikt bedrag (€) 
datum 

beschikking geplande einddatum

Realisatie en beheer 

Begraafplaats Hogewal Woerden Erfgoedparels Provincie 

Utrecht /RCE

€ 60.286,00 20-3-2017 Nog niet 

vastgesteld

Doorstroming Woerden West Actieplan fiets en Provincie € 606.114,00 22-2-2018 31-12-2020

Kwakelbrug Actieplan Fiets Provincie 

Utrecht

€ 485.316,00 4-4-2018 31-12-2020

Snelfietsroute Snellerpoort fase 1 Actieplan fiets Provincie 

Utrecht

€ 622.150,00 12-4-2018 31-12-2019

Drijvend Bouwen op slappe 

bodem

Agenda Vitaal 

Platteland

Provincie 

Utrecht

€ 24.950,00 16-5-2018 1-8-2019

Missing Link Actieplan fiets Provincie 

Utrecht

€ 83.525,50 1-4-2019 31-12-2019

Veenweiden in beweging AGW Provincie 

Utrecht

€ 95.000,00 29-1-2019 30-12-2020

Safelane 't Vinkje Actieplan Fiets Provincie 

Utrecht

€ 29.796,00 13-9-2018 30-9-2018

Waardsedijk Actieplan Fiets Provincie 

Utrecht

€ 25.270,92 5-7-2018 31-12-2018

Subtotaal € 2.032.408,42
Vastgoed

Schoolplein Kamerik Impulsregeling 

Klimaatadaptatie

HDSR € 65.000,00 3-10-2018 31-12-2019

Zon-PV Scholencluster Kamerik SDE+ RVO € 165.585,00 27-7-2018 31-10-2033

Klooster van Woerden SIM RCE € 114.292,00 29-8-2019 31-12-2025

Subtotaal € 344.877,00
Ruimtelijk beleid en projecten

Gebiedsfonds Middelland Binnenstedelijke 

Ontwikkeling

Provincie 

Utrecht

€ 250.000,00 17-6-2019 31-12-2025

Visie Poort van Woerden Binnenstedelijke 

Ontwikkeling

Provincie 

Utrecht

€ 124.500,00 11-4-2019 31-12-2020

Gebiedsgericht 

grondwaterbeheer Woerden

Uitvoeringsverorden

ing subsidie 

bodemsanering

Provincie 

Utrecht

€ 244.677,29 31-5-2017 30-6-2020

Subtotaal € 619.177,29
Ruimtelijke plannen

Archeologische waardenkaart Cultuur en erfgoed Provincie 

Utrecht

€ 24.718,00 3-12-2019 31-12-2020

12

Decentralisatie uitkering integrale 

lokale kerkenvisies

Decentralisatie 

uitkering integrale 

lokale kerkenvisies

Ministerie van 

OCW

€ 25.000,00 2-10-2019 nvt (het betreft een 

uitkering)

Subtotaal € 49.718,00
Sociaal beleid

Startsubsidie verward gedrag Startsubsidie 

verward gedrag

ZonMw € 39.416,00 11-10-2018 11-11-2019



SPUK Woerden SPUK Ministerie VWS € 1.192.948,40 27-9-2019 31-1-2019

Subtotaal € 1.232.364,40
Totaal € 4.328.263,11



 

 

 

 

 

ARTIKEL 42 VRAGEN 

Binnenhalen Europese, landelijke en provinciale subsidies 

Op 4 februari 2020 heeft het CDA Woerden technische vragen gesteld over subsidies.  

De technische beantwoording van 18 februari 2020 heeft aanleiding gegeven tot het stellen 

van de volgende schriftelijke vragen. 

 

De gemeente Woerden heeft een externe subsidiecoördinator ingehuurd voor één dag per 

week voor het verwerven en verantwoorden van externe subsidies op provinciaal, landelijk 

en Europees niveau. "Subsidies die worden binnengehaald, worden altijd gerapporteerd in 

voortgangsgesprekken tussen de subsidiecoördinator en hoofd Financiën. Op verzoek kan in 

afstemming met het hoofd Financiën hiervan een overzicht doorgestuurd worden."  

In antwoord op de vraag of de gemeente bekend is met het aanvragen van een subsidie 

voor het opsporen en ruimen van explosieven op grond van de zogenaamde 

bommenregeling kwam het volgende antwoord: "De regeling voor niet gesprongen 

explosieven is bekend bij de subsidiecoördinator en binnen de gemeente. In het verleden is 

hier ook al gebruik van gemaakt. De subsidiecoördinator doet periodiek de uitvraag of er 

projecten zijn waarbij gebruik gemaakt kan worden van deze regeling." 

 

Vraag 1: 

Kan het college de raad actiever informeren over de resultaten van het binnenhalen van 

Europese, provinciale en landelijke subsidies door de subsidiecoördinator? Zo ja, op welke 

wijze gaat dat dan gebeuren?  

 

Vraag 2: 

Mag de raad het bovengenoemde overzicht binnengehaalde subsidies over de afgelopen drie 

jaar ontvangen?  

 

Vraag 3:  

Wat zijn de prioritaire domeinen? 

 

Vraag 4: 

Wat het CDA Woerden betreft zou het best informatief en nuttig kunnen zijn als de 

subsidiecoördinator de raad eens bij zou praten over zijn werkzaamheden en resultaten in de 

afgelopen jaren. Hoe staat het college tegenover dit idee?  

  

 

Namens het CDA Woerden, 

Rumo van Aalst, raadslid 
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