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Eén van de agendapunten van de politieke markt van 16-10 was de herinrichting van de Markt. Wij
stelden u daarin voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 95.000 te dekken uit de
Algemene reserve vrij besteedbaar.
Ter vergadering is toegezegd om:
- Een overzicht te verstrekken met de oorspronkelijke raming en de uitkomsten van de
aanbestedingen. Dit om u inzage te verstrekken waar en hoeveel is overschreden op de
diverse onderdelen;
- Inzicht te verstrekken in de planonderdelen die nog niet zijn aanbesteed zijn;
- Inzicht te verstrekken in mogelijke bezuinigingen ter hoogte van € 95.000, indien u het
aanvullend krediet niet ter beschikking wilt stellen.
Onderstaand treft u het overzicht aan van de oorspronkelijke begroting, zoals weergegeven in het
raadsbesluit van 19-12-2017. Tevens de huidige prognose. Het tekort bedraagt € 195.000. In het
raadsvoorstel is de overschrijding tekstueel toegelicht.

*de post duurzame verlichting bestaat uit de verlichting van het plein (€ 100.000) het aanlichten van de gevels aan de Markt (€
45.000), het aanlichten van de Kleine Kerk (€ 35.000) en de ondergrondse werkzaamheden op en rond de Markt t.b.v. de
verlichting (€ 37.000). De ondergrondse werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd.

De planonderdelen duurzame verlichting (aanlichten Kleine Kerk, gevelverlichting Markt en
verlichting plein) en de pollers zijn nog niet aanbesteed.

Op 18-10 is op ambtelijk niveau gesproken met de voorzitters van Steenwijk Vestingstad (Aalderink)
en de Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk (Van Pelt). Alhoewel zij pleiten voor het uitvoeren van
het gehele plan (zonder het doorvoeren van bezuinigingen) is verkend waar eventuele bezuinigingen
kunnen plaatsvinden. Partijen pleiten voor het behoud van het kwaliteitsniveau op de Markt. Er is
dan ook weinig draagvlak voor het bezuinigen op het verlichten van de Markt en het realiseren van
gevelverlichting. Gezien het ontbreken van dit voor ons belangrijk maatschappelijk draagvlak en het
behoud van het kwaliteitsniveau op de Markt leggen wij dit dan ook niet als mogelijke bezuiniging
aan u voor.
Voor het schrappen van beide pollers bestaat zowel bij Steenwijk Vestingstad als bij de Vereniging
Bewoners Centrum Steenwijk geen draagvlak. U prees het proces van participatie, met ondernemers
en bewoners. Wij hechten waarde aan dit draagvlak uit de samenleving en zijn derhalve geen
voorstander van het bezuinigen op de twee pollers.
Bezuinigingsvariant
Het wegbezuinigen van één poller in combinatie met het aanlichten van de Kleine Kerk leverde bij de
partijen het minst weerstand op. Mocht u het aanvullend krediet niet beschikbaar willen stellen, dan
lijkt hierop bezuinigd te kunnen worden. Dit levert in totaal een bezuiniging op van € 95.000.

