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Amendement vervanging bruggen Paradijsweg 66 en 46 Papenveer
De raad van de gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 2 juli 2015 ter behandeling van
raadsbesluit nummer 2015-068 inzake Program ma rekening 2014 en resultaatbestemming
2014.
constaterende:
» dat de bruggen ter hoogte van Paradijsweg nrs. 46 en 66 te Papenveer betonrot
vertonen, waardoor vervanging noodzakelijk is;
» dat voor de vervanging van deze bruggen een budget van C 535.000,-- nodig is;
» dat de vervanging van genoemde bruggen is uitgesteld en het benodigde budget is
besteed voor andere objecten;
« dat uit nader onderzoek overigens duidelijk is geworden, dat de vervanging van de
brug ter hoogte van Paradijsweg 96 niet noodzakelijk is;
overwegende:
» dat het voornemen is de vervanging van meergenoemde bruggen in te plannen in het
nog vast te stellen beheerplan Kunstwerken 2015-2019;
» dat de Programmarekening 2014 een positief resultaat laat zien van in totaal C 5,6
miljoen;
» dat dit rekeningresultaat ruimte biedt voor de dekking van het bedrag nodig voor de
vervanging van de bruggen ter hoogte van Paradijsweg nrs. 46 en 66;
» dat het voorliggende amendement doorwerkt in de tekst van de Programmarekening
2014, specifiek de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, overzicht Beheerplan
kunstwerken (blz. 106);
besluit:
1. aan het raadsbesluit punt 2. toe te voegen sub n. Ter dekking van de vervanging van
de bruggen Paradijsweg nrs. 46 en 66 C 535.000;
2. genoemd bedrag te storten in de Voorziening civiele kunstwerken;
3. a. het bedrag van punt 2. onder m. te wijzigen in: C 704.702;
b. de tekst van punt 2. onder m. aan te vullen met: De bestemming n. vindt plaats
door storting in de Voorziening civiele kunstwerken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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