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Agendapunt:
Naar aanleiding van raadsvoorstel Aanvullend Krediet Valkewegbruggen
Z/20/039719/217714 op de raadsagenda van 28 januari 2021
Onderwerp motie:

Aanvullende Krediet Valkewegbruggen
De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 28 januari 2021
gehoord de beraadslaging,
Constaterende:
a. dat in het voorlopige ontwerp voor de vervanging van de Valkewegbruggen, zoals door de
gemeenteraad in 2018 besloten, is gebleken dat de aanvankelijke raming, als gesteld in de

informatiebrief van 9 oktober 2018, m.h.o. op de begroting van 2019, door omvang en aard
van de werkzaamheden nu aanzienlijk te laag blijkt.

b. dat door de technische voorbereiding en stikstofproblemen er voorts vertraging is

opgelopen waardoor thans voor de uitvoering van dit project een aanvullend krediet van ca
twee ton benodigd is, juist in een tijd waarin de gemeente meer dan ooit verantwoord en
zuinig moet omgaan met zijn financiële situatie.
Roept het college op
1. Het voorgenomen project vervanging Valkewegbruggen zo kosteneffectief mogelijk te
realiseren en verdere meerkosten zo enigszins mogelijk te voorkomen;

2. Naar de toekomst toe bij andere infrastructurele projecten zeer alert te zijn op dit soort
mogelijke vertragingen, waardoor veelal kosten onnodig hoog kunnen oplopen;

3. Vóór de Kadernota 2022 reeds zoveel mogelijk informatie uit de aangekondigde Nota

Kapitaalgoederen over de onderhoudstechnische staat van kunstwerken als bruggen en de
financiële consequenties daarvan voor de gemeenteraad beschikbaar te maken;
En vertrouwt erop dat:
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4. Het College ook in deze tijd van het opbouwen van een eigen effectieve Voorschotense
ambtelijke dienst de vinger aan de pols houdt voor een voortvarende en succesvolle
afronding van dit project aan deze wijkontsluitingsweg en het ongerief dan wel

verkeersoverlast voor de buurt c.q. de wijken Starenburg en Bijdorp bij de realisatie ervan
tot een minimum weet te beperken.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Cees Bremmer, CDA
Bart Lavrijsen, VVD

Albert Deuzeman, GL
Aantekening griffier:

