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15R.00017 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Toos van Soest - Vernooij 
van de Fractie van CDA 
over bermonderhoud in januari 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 

1. Wie heeft opdracht gegeven tot het maaien van bermen in de gemeente Woerden? 

Antwoord 

De opdracht is door de gemeente Woerden gegeven. 

Vraag 
2. Welke gedachtegang zit er achter het besluit/de opdracht op over te gaan tot het maaien van 
bermen in de winter? 
Antwoord 
Omdat hij niet aan de contractverplichtingen heeft voldaan is het contract met de huidige aannemer op 7 
november voortijdig beëindigd. Het had moeten doorlopen tot medio februari 2015. Voordat een nieuw 
contract met een nieuwe aannemer wordt gesloten zal eerst een nieuwe '0-situatie' gecreëerd worden. 
Daarbij worden de bermen op het gewenste IBOR-niveau gebracht. Dat betreft zowel het maaien als het 
egaliseren. Door het zachte weer was dat nu ook goed mogelijk. Indien dat achterwege zou blijven dan 
heeft dat negatieve gevolgen voor het nieuwe contract 2015. 
Vraag 
3. Welke kosten zijn er gemoeid met bovenstaande actie? (gaarne beantwoorden met een 
bedrag in € 

Antwoord 
Met deze actie zijn voor de gemeente geen kosten gemoeid (0 euro), omdat de kosten deels worden 
verhaald op de vorige aannemer en deels worden gedekt uit het restant budget dat niet is uitbetaald aan de 
vorige aannemer. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.000542 

atffgemeesleT^ De secretaris De 

olkenboer V.J 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: vrijdag 9 januari 2015 13:21 
Aan: raadsleden@woerden.nl;!Burgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen CDA ex art. 40 RvO inzake bermen maaien in januari 
Bijlagen: cda inzake bermen maaien injanuari.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen van het CDA ex art. 40 RvO inzake bermen maaien in januari. Conform RvO 
dienen de vragen binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te weten vóór 8 februari 2015. 

Met vriendelijke groet, 
Erwin Geldorp 
griffier 

1 ? JAN. 2015 
n 

Gemeente Woerden 15.000542 

Regislratiedatum: 12/01/2015 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

1 



Art 40 vragen inzake: Bermen maaien in Januari 

Afgelopen week hebben op verschillende plaatsen in de gemeente Woerden 
bermenmaaiwerkzaamheden plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft het CDA de volgende 
vragen: 

1. Wie heeft opdracht gegeven tot het maaien van bermen in de gemeente Woerden? 

2. Welke gedachtegang zit er achter het besluit/de opdracht op over te gaan tot het maaien van 
bermen in de winter? 

3. Welke kosten zijn er gemoeid met bovenstaande actie? (gaarne beantwoorden met een 
bedrag in €) 

Namens de fractie van CDA Woerden 

Toos van Soest- Vernooij 


