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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 
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