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MEMO van college aan de raad 
 
datum : 18 juni 2010 

aan : Gemeenteraad 

van : College  

onderwerp : Schade asfaltwegen binnen en buiten de bebouwde kom 

Portefeuillehouder: Cees Roem 

Inlichtingen bij: Erik Poerstamper 

 

Aanleiding  

� De memo wordt opgesteld op initiatief van het college als onderdeel van de actieve 
informatieplicht (in de Algemene Raadscommissie van donderdag 17 juni 2010 heeft 
portefeuillehouder Roem hier al een mededeling over gedaan) 

 
Kernboodschap  
� Het college wijzigt alsnog het bedrag genoemd in de voorjaarsnota “schade asfaltwegen 

binnen en buiten de bebouwde kom” (blz. 55) van € 150.000,-  in € 400.000,- 
 
 
Na de vorstperiode is begin april 2010 opdracht gegeven voor een complete reguliere 
inventarisatie voor het benodigde onderhoud van de asfaltwegen. Deze inventarisatie was extra 
hard nodig i.v.m. de schade die ontstaan is in de afgelopen vorstperiode en is uitgevoerd in de 
periode april en mei 2010. Hieruit is naar voren gekomen dat de extra onderhoudskosten aan 
de asfaltwegen ten gevolge van de vorst € 420.000,-  bedragen.  
 
Het tijdstip waarop de gegevens voor de voorjaarsnota ingeleverd dienden te worden maakte 
het noodzakelijk een inschatting van de schade te doen tijdens de vorstperiode. Een complete 
inventarisatie was toen vanwege de sneeuw niet mogelijk. Ook zijn er na deze tijd door vorst en 
opdooi nog nieuwe schades ontstaan.  
Het extra kleinschalig onderhoud is toen ingeschat op € 150.000,- Dit bedrag is ook 
aangevraagd in de voorjaarsnota. 
Verwacht werd dat de grotere vorstschades, met het groot onderhoud van 2011 meegenomen 
konden worden waarvoor ook nog extra budget aangevraagd moest worden. 
 
Bij de inventarisatie is gebleken dat de vorstschade van dien aard is dat het herstel niet kan 
wachten tot het groot onderhoud van 2011 maar reeds in de zomer van 2010 plaats moet 
vinden.  
 
In de voorjaarsnota was al € 150.000,- aangevraagd dat besteed zal worden aan het repareren 
van vorstschades die onder klein onderhoud asfaltwegen vallen. Om ook het noodzakelijk 
regulier groot onderhoud asfaltwegen in 2010 uit te kunnen voeren, inclusief de aanvankelijk 
voor 2011 geplande werkzaamheden die ontstaan zijn door vorstschade, is er een extra 
geraamd bedrag nodig van € 270.000,-.  
Ten gevolge van de economische situatie gaan wij er van uit dat de aanneemsom € 20.000 
voordeliger uit zal vallen dan de raming. Er is daarom buiten de in de voorjaarsnota 
aangevraagde € 150.000,- nog € 250.000,- extra nodig voor het herstel van de vorstschade. 
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Het is niet mogelijk om de vorstschade uit de overige budgetten voor onderhoud wegen en 
bermen te betalen aangezien deze al volledig worden benut om de reguliere schades en 
onderhoud te bekostigen. 
 
Dekking 
Het voorstel is om vanwege het incidentele karakter van deze gebeurtenis het gehele bedrag 
van de vorstschade van € 400.000 te dekken uit de algemene reserve. Dit voldoet ons inziens 
ook aan de op 27 oktober 2009 door uw raad vastgestelde beleidsregels voor onttrekkingen aan 
de algemene reserve. Het is een incidentele post van meer dan € 25.000 waar geen meevaller 
tegenover staat. 
Het is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording nìet mogelijk deze post als 
investering te beschouwen waardoor je het afschrijft/kapitaliseert over meerdere jaren. 
 
Overigens zijn de in de Voorjaarsnota 2010 en Perspectiefnota 2011 getoonde bijlagen van de 
Reserves en Voorzieningen niet aangepast voor de onttrekking van € 400.000 aan de 
algemene reserve in 2010 omdat het de vraag is of uw raad hiermee instemt.  
Een gevolg effect hiervan is dat er met ingang 2011 nog een kleine structurele besparing van 
€ 4.000 rentetoerekening aan de algemene reserve ontstaat door verlaging algemene reserve 
met € 400.000 (toevoeging rente is 1%). Dit effect en een geactualiseerd overzicht reserves en 
voorzieningen zullen wij opnemen in de Najaarsnota 2010. 
 
Consequenties 
 

- Het niet herstellen van de door de vorst ontstane schade heeft tot gevolg dat er voor 
verkeersdeelnemers gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en geeft daarmee het risico 
op claims 

- De kosten voor herstel na een nieuwe vorstperiode vele malen hoger zijn als het nu 
geraamde bedrag.  

- Een aanpassing op de reeds op 25 mei 2010 vastgestelde Voorjaarsnota 2010 en 
Perspectiefnota 2011.  
 
De mutatie op het begrotingssaldo in het raadsvoorstel van de Voorjaarsnota 2010 
wordt dan verlaagd van € 227.000 nadelig naar € 77.000 nadelig. Dat betekent dat er 
een begrotingssaldo resteert voor 2010 van € 138.000 voordeel.  
 
In de Voorjaarsnota 2010 wijzigt alleen de jaarschijf 2010 maar dat betekent dat de 
inleiding en alle tabellen met het totaaloverzicht ook wijzigen, vandaar dat er meerdere 
bladzijden wijzigen (zie hieronder).  
Datzelfde geldt ook voor de inleiding en het totaaloverzicht in de Perspectiefnota 2011. 
Daarnaast wijzigen de raadsvoorstellen van beide documenten vanwege het veranderde 
begrotingssaldo 2010. 

 
Bijlagen: 

- Gewijzigd raadsvoorstel Voorjaarsnota 2010; 
- Gewijzigd raadsvoorstel Perspectiefnota 2011;  
- Gewijzigd raadsbesluit Voorjaarsnota 2010; 
- Gewijzigde Voorjaarsnota 2010 (bladzijdes 6, 10, 12 en 55); 
- Gewijzigde begrotingswijziging Raadsbevoegdheid (alle mutaties groter dan € 25.000) 

van de Voorjaarsnota 2010; 
- Gewijzigde Perspectiefnota 2011 (bladzijdes 5 en 8). 

 
 
 
 
 


