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Toelichting rehabilitatiekosten voor de wegen na 2012.

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.

2.
3.
4.

De totale boekwaarde ad. € 4.763.049, - van de huidige investeringen in wegen en
verhardingen in één keer af te schrijven. De vrijval van de toekomstige begrote
kapitaallasten storten in de voorziening;
De eenmalige afschrijving van de boekwaarde ad. € 4.763.049, - boeken ten laste van de
Algemene Reserve Vrij Besteedbaar;
Vanaf 2012 jaarlijks € 300.000, - toe te voegen aan de voorziening;
Meer financiële risico`s nemen voor het dekken van rehabilitatiekosten voor wegen buiten
de bebouwde kom, waarbij de kosten op langere termijn na 2012, met 30% lager
bijgesteld worden tot een bedrag van € 942.458, -.
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Toelichting
Inleiding
Naar aanleiding van het begrote tekort op langere termijn voor het beheren van de wegen
heeft u het college opdracht gegeven om met gepaste dekkingsvoorstellen te komen. In
het verlengde van deze opdracht is nog eens kritisch naar de technische onderbouwing
van de rehabilitatiekosten gekeken en overige financiële dekkingsmogelijkheden. Op het
financiële vlak is het eenmalig afschrijven van de boekwaarde van de huidige
investeringen een optie. Op het technische vlak zijn de rehabilitatiekosten (van wegen in
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het buitengebied), in relatie met de verantwoordelijkheden van de waterschappen voor de
dijklichamen waarop de gemeente haar wegen heeft liggen, nader onder de loep
genomen.
Beoogd effect
Het aandragen van gepaste voorstellen om het financiële tekort voor het onderhoud van
de wegen op langere termijn te dekken waarbij de uitgangspunten van het
wegenbeheerplan in stand wordt gehouden.
Argumenten:
Voor de verdere argumentatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde brief van 17 oktober
2008, nummer 08.0013103 met als onderwerp “Toelichting rehabilitatiekosten vanaf
2012”.
Kanttekeningen:
Bij het nemen van meer financiële risico’s is het van belang dat de werkelijke kosten en
de effecten van inspectiegegevens van de wegen in relatie met de CROW normkosten
blijvend vergeleken moeten worden en zo nodig bijgesteld.
Communicatie
N.v.t.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•
•
•
•

Brief met toelichting rehabilitatiekosten wegen van 2012 nummer 08.001300103;
Rekenmodel financiële consequenties 2008 t/m 2024;
Collegebesluit “Toelichting rehabilitatiekosten voor de wegen na 2012”nummer
08.001696, d.d. 30 september 2008;
Situatietekening met wegen gelegen op soort ondergrond.

Advies meningsvormende raad 11 december 2008:
Kan als hamerstuk naar besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008
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