B&W VOORSTEL
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Datum voorstel:
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Onderwerp:
Voorkomen van verdere afkalving noordoever Eisenhowerplas bij
terrein Jumbo

Voorstel portefeuillehouder:
1. instemmen met het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag ad € 98.000,= ex btw voor
de uitvoering van werkzaamheden aan de noordzijde van de Eisenhowerplas ter voorkoming
van verdere afkalving van de oever bij het terrein van Jumbo;
2. instemmen met de enkelvoudig onderhandse aanbesteding van deze opdracht;
3. de financiële consequenties in overeenstemming achteraf te regelen in een administratieve
wijziging, zie financieel advies (conform financiële verordening).
Team/ behandelend ambtenaar:
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Voorstel
1. instemmen met het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag ad € 98.000,= ex
btw voor de uitvoering van werkzaamheden aan de noordzijde van de Eisenhowerplas
ter voorkoming van verdere afkalving van de oever bij het terrein van Jumbo;
2. instemmen met de enkelvoudig onderhandse aanbesteding van deze opdracht;
3. de financiële consequenties in overeenstemming achteraf te regelen in een
administratieve wijziging, zie financieel advies (conform financiële verordening).
Inleiding
Aan de Eisenhowerplas te Elst is een situatie ontstaan van afkalvende oevers aan de
noordzijde. Dit gebeurt bij onder andere het distributiecentrum van Jumbo.
De waarschijnlijke oorzaak is de veelal noordelijke wind die het water tegen de kant
stuwt en zo de afkalving veroorzaakt.
Deze situatie gaat op korte termijn problemen veroorzaken. Het hekwerk en de
aanwezige verharding nabij de plas verzakken op korte termijn richting de plas.
Daarom is het van belang om hier werkzaamheden uit te voeren die verdere afkalving
voorkomen. Oplossing is het plaatsen van een damwand over de gehele lengte van het
perceel van Jumbo (240 m1). De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Een
specialistisch bedrijf heeft hiervoor offerte uitgebracht.
Huidige situatie

Doel en beoogd effect
Voorkoming verdere afkalving van de noordoever van de Eisenhowerplas, waarmee
wordt voorkomen dat het terrein van Jumbo verzakt.
Argumenten
1.1 Dit is een onvoorziene situatie waarvoor geen budget beschikbaar is vanuit de
reguliere posten.
De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd zijn onvoorzien en hebben, zoals
gezegd, onder andere te maken met een bepaalde windrichting. Zoals te zien op
bovenstaande foto is inmiddels haast geboden bij de uitvoering van de werkzaamheden.
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2.1 Wegens het spoedeisend belang en de specialistische kennis die benodigd is wordt
voorgesteld om een enkelvoudig onderhandse aanbesteding te doen.
Er zijn geen lokale aannemers bekend die dit soort werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Dit betreft dan ook geen standaard opdracht, want het werk moet worden uitgevoerd
vanaf het water.
Het betreft een opdracht die met spoed moet worden uitgevoerd vanwege het risico van
het inzakken parkeerterrein Jumbo, met alle gevolgen van dien. In overleg met een
expert van het Waterschap Rivierenland is tot de selectie van deze aannemer gekomen.
Het uitvoeren van een meervoudige onderhandse of andere vorm van aanbesteding kost
teveel tijd.
Kanttekeningen en risico’s
geen
Financiën
Samenvattend:
De totale kosten bedragen € 98.000.
De kapitaallasten bedragen € 5.993 en dienen uit “onvoorzien” te worden gedekt.
Het saldo uit “onvoorzien” is echter niet meer toereikend. Vooral omdat er eerdere
onttrekkingen zijn gedaan (extra investeringskosten voor de MFC’s ), waarvoor
“onvoorzien” eigenlijk niet bedoeld is.
De werkzaamheden aan de noordoever voldoen aan de criteria: onvoorzien,
onuitstelbaar en onvermijdbaar. Juist hiervoor is “onvoorzien” bedoeld. In TR 1 zal nader
worden ingedaan op het ontstane financiële gat. Niettemin dienen ook het management
en de ambtelijke organisatie zich meer bewust te zijn van de financiële krapte.
Voor het uitgebreide financieel advies: zie de bijlage.
Vervolg
Planning
Na een positief besluit van het college kan de opdracht worden verleend, waarna de
werkzaamheden met de grootst mogelijke spoed kunnen worden uitgevoerd.
Communicatie
Na een positief besluit wordt de opdrachtbrief verzonden en wordt Jumbo op de hoogte
gebracht.
Participatie
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.
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Bijlage bij collegevoorstel:
Financiële paragraaf (alles in €)
I. Structurele lasten
a. Investering
(exclusief compensabele BTW of inclusief niet-comp. BTW)

Soort investering:
Maatschappelijk nut
Afschrijvingstermijn

Bedrag
€ 98.000
20 jaar

b. Uitsplitsing investering naar kostensoorten:
- I.o. nummer: Damwand noordzijde Eisenhouwerplas; nr nog aan te maken
Kostensoort
Omschrijving
Bedrag
BTW-code
5323500
Plaatsen damwand
€ 98.000
compensabel
Totale investering € 98.000
c. Structurele lasten en dekking:
- Kostenplaats:
Kostensoort
Omschrijving
Bedrag
573 en/of 574
Kapitaallasten investering bij 2,0% rente
€ 5.993
Totale structurele lasten € 5.993
d. Dekking ten laste van:
- post onvoorzien

€ 5.993
Totale structurele dekking € 5.993

III. Toelichting BTW (in telegramstijl)
Reguliere taak
IV. Rollen
- Budgetadviseur: Ronald van de Sandt
- Budgethouder: Bart van Dijk
- Opgaveregisseur: n.v.t.
V. Besluitvormingsprocedure:
Aankruisen
Collegebesluit:
- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie
(voldoen aan 3 voorwaarden)
X
- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)
Alleen bij begrotingswijziging: beknopte toelichting 3 O’s
(onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar). Het spoedeisende belang is verwoord in het
voorstel.
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