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Inleiding 
Zoals in de Raadsinformatiebrief van 6 juli 2021 beschreven, moet naar aanleiding van de aanbesteding van de 
Vrouwenbrug geconcludeerd worden dat er een financiële overschrijding te verwachten is op het krediet 
met FCL: 72100010, Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul.  
 
In de “Programmabegroting 2020-2023” is een krediet beschikbaar gesteld van € 630.000,-- om diverse Civiele 
Kunstwerken te renoveren of te vervangen. Op basis van de aanbesteding en het hersteladvies van de aanrijdschade 
blijkt dat de beschikbare middelen niet toereikend zijn voor de renovatie van de Vrouwenbrug. Concreet was er € 
210.000,-- gereserveerd voor de renovatie en op basis van de aanbesteding en de analyse van de aanrijdschade, blijkt 
dat er voor het project ca. € 485.000,-- benodigd is, ofwel een tekort van € 275.000,--. 
 
De betreffende financiële consequentie wordt gezien als een ‘onvermijdelijke ontwikkeling' welke, zoals aangekondigd, op 
dit moment ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd . 
 
   
 
De raad besluit 
1. Kennis te nemen van het financiële tekort voor de renovatie van de Vrouwenbrug te Oudewater en hiervoor een 
aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 275.000,--, waarvan de extra kapitaallasten van € 16.500,-- worden 
opgenomen in de programmabegroting 2022-2025. 
 
   
 
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving 
Artikel 189 e.v. van de Gemeentewet. 
 
   
 
Beoogd effect 
Het financiële besluit van het college vanuit de bevoegdheid van de raad te bekrachtigen. 
 
   
 
Argumenten 
 
1.1. De financiële consequentie is een bevoegdheid van de raad  
Zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief van 6 juli 2021 is er geen dekking voor het tekort van  € 275.000,-- en 



hiervoor zal extra krediet beschikbaar gesteld moeten worden. 
Omdat het tekort een effect heeft op de meerjarenbegroting is dit besluit een bevoegdheid van de Raad (cf. gemeentewet 
art. 189 e.v.).   
 
1.2. De financiële consequentie is een 'onvermijdelijke ontwikkeling'  
Zoals beargumenteerd in de Raadsinformatiebrief van 6 juli 2021 en aanvullend toegelicht in de beantwoording van de 
schriftelijke vragen van De Wakkere Geelbuik op 16 augustus 2021 wordt de financiële consequentie gezien als een 
'onvermijdelijke ontwikkeling'. 
 
   
 
Kanttekeningen 
Geen 
  
 
   
 
Financiën 
 
Financiële stand van zaken  
- Renovatiekosten: De totale projectkosten voor de renovatie van de brug komen op dit moment uit op ca. €405.000,--. Dit 
is €195.000,-- hoger dan de oorspronkelijk geraamde €210.000,-- en hiervoor is geen dekking.  
- Schade door derden: Het herstel van de schade aan de brug wordt geraamd op ca. €80.000,--. Hiervoor is vooralsnog 
geen dekking. Er wordt nog onderzocht of deze schade verhaald kan worden op derden, maar tot op heden heeft de 
dader zich nog niet gemeld en is het advies om ook deze kosten ten laste te brengen van de begroting.  
 
Consequenties voor de begroting  
In de “Programmabegroting 2020-2023” is een krediet beschikbaar gesteld van € 630.000,--  
- Tekort t.o.v. de begroting voor het uitvoeren van de renovatie van de Vrouwenbrug is op dit moment € 195.000,-- 
(afschrijving 25 jaar), wat vanaf 2023 leidt tot extra kapitaallast van €11.700,--  
- Tekort als gevolg van de ‘schade door derden’ bedraagt ca. € 80.000,-- (afschrijving 25 jaar), wat vanaf 2023 zou leiden 
tot een extra kapitaallast van maximaal €4.800,--.  
 
Begrotingspost FCL: 72100010, Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul (K)  

  
* Afhankelijk of deze kosten eventueel verhaald kunnen worden op een verzekering.  
 
De start van de voorbereiding voor de werkzaamheden is gepland direct na zomervakantie 2021 en de werkzaamheden 
zullen tenminste doorlopen tot Q2-2022. Aangezien de renovatie in 2022 gereed zal komen, zullen pas met ingang 
van 2023 de kapitaallasten ten laste van de exploitatie worden gebracht. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen van € 275.000,--, waarvan de extra kapitaallasten van € 16.500,--  worden opgenomen in de 
programmabegroting 2022-2025. 
 
   
 
Uitvoering 
De voorbereidingen voor de uitvoering zijn inmiddels gestart. Zodra de concrete planning voor de uitvoering bekend is, zal 
dit worden gecommuniceerd naar alle belanghebbenden.  
 
   
 
Communicatie 
In overleg met team communicatie zal een communicatieplan voor het verdere proces (uitvoering) opgesteld worden. 
 
   
 



Samenhang met eerdere besluitvorming 
- De raadsinformatiebrief met kenmerk Z/21/020113 / D/21/026570 d.d. 6 juli 2021 met onderwerp: “Renovatie van 
de Vrouwenbrug te Oudewater.” 
- De raadsinformatiebrief met kenmerk Z/21/020113 / D/21/032352 d.d.16 augustus 2021 met de antwoorden op de 
artikel 32 vragen van de Wakkere Geelbuik 
 
   
 
Bijlagen 
1) De raadsinformatiebrief met kenmerk Z/21/020113 / D/21/026570 d.d. 6 juli 2021 met onderwerp: “Renovatie van de 
Vrouwenbrug te Oudewater.”  
2) De raadsinformatiebrief met kenmerk Z/21/020113 / D/21/032352 d.d.16 augustus 2021 met de antwoorden op de 
artikel 32 vragen van de Wakkere Geelbuik  
3) RAADSBESLUIT Oudewater met kenmerk D/21/033854 / Z/21/020113 met onderwerp: “Financiële consequenties 
renovatie Vrouwenbrug”  
  


