Begrotingswijziging 09-2019 Actualisatie wegen en riool
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Amendement
Nummer. (in te vullen door de Griffie)
Voorstel: Actualisatie voorziening wegen en mutaties projecten
Onderwerp:
Datum raadsvergadering:26 september 2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
De raad besluit om
Huidige tekst:
Onder voorbehoud van goedkeuring van Gedeputeerde Staten (GS) in het kader van het preventief
toezicht op grond van de Wet ahri:
1. een krediet te voteren ad. € 348.000 voor de optimalisatie en groot onderhoud fietspad Oude
Bosschebaan, de kapitaallasten op te nemen in de begroting en de storting in de voorziening te
verlagen met € 235.000
2. een aanvullend krediet te voteren ad € 160.000 voor de vervanging van brug Groenendaal en de
verhoging van de kapitaallasten op te nemen in de begroting;
3. een krediet te voteren ad € 175.000 voor de aanleg infiltratieriool Kerkstraat;
4. het budget voor onderhoud wegen te verhogen met € 245.000 voor herstelmaatregelen aan de
Heuvelstraat
5. voor de besluiten onder 1, 2, 3 en 4 de begrotingswijziging 09-2019 vast te stellen inclusief de
mutaties op de MORII.

Te wijzigen in:
Onder voorbehoud van goedkeuring van Gedeputeerde Staten (GS) in het kader van het preventief
toezicht op grond van de Wet ahri:
1.een krediet te voteren ad. € 348.000 voor de optimalisatie en groot onderhoud fietspad Oude
Bosschebaan, de kapitaallasten op te nemen in de begroting en de storting in de voorziening te
verlagen met € 235.000
2. een aanvullend krediet te voteren ad € 160.000 voor de vervanging van brug Groenendaal en de
verhoging van de kapitaallasten op te nemen in de begroting;
3. indien uit behoeftepeiling onder bewoners en ondernemers van de Kerkstraat blijkt dat een
meerderheid van hen bereid is de hemelwaterafvoer op eigen kosten aan te sluiten op het aan te
leggen infiltratieriool een krediet te voteren ad € 175.000 voor de aanleg infiltratieriool Kerkstraat;
4. het budget voor onderhoud wegen te verhogen met € 245.000 voor herstelmaatregelen aan de
Heuvelstraat
5. voor de besluiten onder 1, 2. 3 en 4 de begrotingswijziging 09-2019 vast te stellen inclusief de
mutaties op de MORII.

Toelichting:
Uit de antwoorden op vragen die we hebben gesteld tijdens de vergadering van het raadsplein van 12

september 2019 begrijpen wij dat het college het niet noodzakelijk acht dat ook bewoners en/of
ondernemers gebruik zullen maken van afwatering op het infiltratieriool. Hierdoor is het mogelijk dat
de kosten voor de aanleg van het infiltratieriool alléén kunnen worden 'weggeschreven op de
exploitatie van het gemeentehuis. Wij vinden het bedrag van € 175.000 erg hoog /te hoog voor de
aanleg van een infiltratieriool voor alléén het gemeentehuis.
Derhalve pleiten wij er voor om ook de overige aanwonenden aan de Kerkstraat de mogelijkheid te
bieden gebruik te maken van het infiltratieriool.
Met dit amendement stellen wij de beschikbaarstelling van het krediet voor de aanleg van een
infiltratieriool Kerkstraat afhankelijk van de wens en bereidheid van de meerderheid van de bewoners
en ondernemers aan te sluiten op dit riool.
Dit amendement is tevens onder meer ingegeven vanuit de wens investeringen van de gemeente zo
duurzaam mogelijk te laten zijn.
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