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0

15.000

45.000

76.209
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grond
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toelichting

0

Raadsbesluiten 27-01-2022
11891

Beschikbaarstelling van een krediet voor het
opwaarderen van bushalte bij Bavaria-rotonde
in Lieshout

40944-22021

12116

Beschikbaarstelling van kredieten voor het
uitvoeringsprogramma wegen 2022 en de
vervangingsinvesteringen wegen 2022

12131

Beschikbaarsteling van kredieten voor het
uitvoeringsprogramma riolering 2022 en het
eenmalig verhogen van bestaande budgetten

Restantruimte

342.000

-342.000

46979-2021

1.700.500

-1.100.500

46981-2021

555.000

Vorig jaar is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planvorming voor het
opwaarderen van de bushaltes bij de Bavaria-rotondes.
Het eerste plan is voorgelegd aan de commissie Ruimtelijk
Domein had onvoldoende draagvlak en daarom is bekeken
of grondaankoop van een deel van het perceel op de hoek
met de Provinciale weg mogelijk is, zodat er een beter plan
kan worden gerealiseerd.
De grondaankoop is nu mogelijk en inmiddels is een nieuw
plan uitgewerkt voor deze locatie.
De kosten worden gedekt door een onttrekking uit de
reserve Bereikbaarheidsagenda.
Ten behoeve van het onderhoudsprogramma wegen 2022
worden kredieten beschikbaar gesteld voor een bedrag
van € 1.700.500. Hiervan wordt € 1.100.500 gedekt door
een onttrekking uit de voorziening wegen.
Daarnaast wordt € 600.000 aan vervangingsinvesteringen
geactiveerd. De hierbij behorende kapitaallasten bedragen
jaarlijks € 21.000 (40 jr/1%) en worden gedekt door de
stelpost budget vervangingsinvesteringen wegen.
Ten behoeve van het onderhoudsprogramma riolering 2022
worden kredieten beschikbaar gesteld voor een bedrag van
€ 555.000. De jaarlijkse kapitaallasten van € 45.423
(div. afschrijvingstermijnen/1%) worden met ingang van
2023 ten laste gebracht van de voorziening egalisatie
rioolheffing.
De eenmalige verhoging van bestaande budgetten wordt
eveneens gedekt uit de voorziening egalisatie rioolheffing
(beiden cfm. Rioolbeheerplan).
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