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AMENDEMENT Overschrijding budget herinrichting openbare
ruimte 't Hazzo
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 9 juni 2020,
gelezen het voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 'tHazzo;

Overwegende dat:

'

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het Voorlopig Ontwerp voor de inrichting van de
openbare ruimte in het projectgebied.

'

Het college het wenselijk vind om de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte aanzienlijk te
verbeteren om een excellente groene woongemeente te zijn / worden.

'

De inrichting hiervan € 575.000,- euro kost. Dit bedrag een aanzienlijke overschrijding van het
eerder door de raad toegezegde budget van € 353.000 is. Maar liefst 65% hoger.

'

Het college heeft geen enkel signaal aan de raad af gegeven over een substantiële
budgetoverschrijding door nieuwe inzichten en wensen van de stakeholders.

'

Een dergelijke budgetoverschrijding niet past in een gemeente waar de lokale heffingen dit jaar al
sterk zijn gestegen.

'

Er zeer goed mogelijk, goedkopere alternatieven zijn die grotendeels aan de wensen van de
stakeholders voldoen én die een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit en uitstraling aan de
openbare ruimte geeft.

'

Een realistisch beheer van gemeentefinanciën in deze Covid-19 periode van groot belang is.

Besluit:
Het voorgenomen raadsbesluit als volgt te wijzigen;

1.

ln te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen zoals opgenomen in de "Nota van
wijzigingen".

2.

Het bestemmingsplan

3.

Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied

"'tHazzo e.o. " gewijzigd vast te stellen

'

ln te stemmen met het Veerlepig Ontwerp veer de inriehting van de eeenbare ruimte in het
Brcjeeteebie+

5,

ln te stemmen met het besehikbaar stellen van een bijdrage van e200,000, uit het
Wegenbeheersplan 2021 en een-bijdrage van €25,000, uit het Gemeentelijk RieleringsBlan
e epenbare ruimte binnen het Brqjeetgebied van het

4

B+e

4.

Draagt het college op om met een binnen het oorspronkelijke budget passend alternatief te
komen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juni 2020.
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