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Geachte leden van de Raad,
Tijdens de raadsvergadering van 22 oktober is de onderstaande toezegging gedaan:
Het college zegt toe de raad schriftelijk te informeren over hoe de leegloop van de voorziening
wegenbeheerplan in zijn werk gaat.
De voorziening onderhoud wegen is geen spaarpot waarin geld wordt gereserveerd voor nog niet bekend
onderhoud. Het betreft een onderhoudsreserve die gekoppeld is aan het beheerplan wegen. Het beheerplan
wegen heeft een looptijd 2019- 2023. De voorziening heeft het karakter van een egalisatievoorziening. Middels
deze voorziening worden de lasten die jaarlijks een fluctuerend karakter hebben omgezet naar een jaarlijks
gelijke last voor de begroting. Dit geschiedt door alle lasten die voortkomen uit het onderhoudsplan bij elkaar op
te tellen en te delen door de looptijd van het plan.
Het onderhoud van wegen wordt middels het plan uitgevoerd. Waarbij, indien geen gebruik zou worden gemaakt
van de egalisatie middels een voorziening, afhankelijk van het onderhoud wat in enig jaar aan de beurt is de
lasten voor de begroting zouden verschillen. Middels deze werkwijze worden pieken en dalen in de begroting
ten gevolge van fluctuaties in het onderhoud voorkomen. Door de voorziening jaarlijks met een vast bedrag te
voeden (het gemiddelde jaarlijkse onderhoudsbedrag en de werkelijke kosten vanuit de voorziening te betalen
ontstaat een jaarlijks gelijke last.
Per definitie is dus aan het eind van de looptijd van een onderhoudsplan de voorziening leeg. Alle dotaties aan
de voorziening zijn immers gelijk aan de onderhoudskosten. Na afloop van het onderhoudsplan zal een nieuw
onderhoudsplan worden opgesteld met nieuwe dotaties (het gemiddelde van de uitgaven in de volgende
onderhoudsperiode) en nieuwe jaarlijks fluctuerende kosten.
Indien er gedurende de looptijd van het onderhoudsplan meer of minder kosten zijn dan in de planning was
voorzien zal er dan wel een extra dotatie dan wel een vrijval van de voorziening plaatsvinden.

