Raadsvergadering 7 februari 2013
Voorstel B 2
Heinkenszand, 22 januari 2013
Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met de meerjarenplanning 2013-2017 en de aanvullende
dekking uit de Sloerandreserve en de Reserve Kwaliteit Openbare ruimte
(portefeuille wethouder Zandee)

Geachte raad,
Voorstel
De meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen, openbare
verlichting en sportvelden voor de periode 2013-2017 vast te stellen en de voorzieningen van
aanvullende dekking te voorzien uit de Sloerandreserve en de Reserve Kwaliteit Openbare
ruimte.
Voorgeschiedenis
De meerjarenplanning van de voorzieningen wegen, groen, rioleringen, openbare verlichting
en sportvelden worden ieder jaar door de gemeenteraad vastgesteld . De voorzieningen
worden gevoed ten laste van de algemene middelen. Beheersplannen en
uitvoeringsprogramma’s geven inzicht in de aard en de omvang van de uit te voeren
werkzaamheden. De meerjarenplanning kent een looptijd van vijf jaar (2013-2017). De
planning is dynamisch omdat gaandeweg meer inzicht wordt verkregen in onder meer de
haalbaarheid en de kosten. Om die reden wordt ieder jaar voorgesteld een geactualiseerde
planning vast te stellen. Tussentijdse afwijkingen worden via de Prorap gemeld.
Argumenten
Het programma rioleringen is leidend voor de andere programma’s. Dit heeft te maken met
het feit dat deze vernieuwing- en reconstructiewerken erg veel invloed hebben op de
openbare ruimte. De rioleringswerkzaamheden zijn voor ons vaak aanleiding om de totale
inrichtingskwaliteit (weg, groen en openbare verlichting) van de openbare ruimte te
evalueren en waar nodig opnieuw in te richten. De voorziening sportvelden staat hier los van.
De geplande werkzaamheden aan de riolering komen overeen met het gemeentelijk
rioleringsplan 2012-2017 welke in april 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. De
werkzaamheden aan de wegen zijn volgend op de rioleringswerkzaamheden en zijn
daarnaast gebaseerd op de jaarlijkse inspectie van de wegen. In de voorziening wegen is
ook een post opgenomen voor kleine herstelwerkzaamheden. De werkzaamheden aan het
groen zijn vervolgens weer volgend op de rioleringswerkzaamheden en de werkzaamheden
aan de weg.
Schouwrondes
Sinds het voorjaar van 2012 houden wij samen met de buitendienst schouwrondes. Door
deze schouwrondes hebben wij ( in verband met de kwaliteit van de openbare ruimte in zijn
geheel) in de planning prioriteit moeten geven aan een aantal straten die in 2012 nog niet in
onze meerjarenplanning waren voorzien. Denk daarbij o.a aan het Meidoornhof in
’s-Gravenpolder en de Smienstraat en Zwanestraat in Heinkenszand.
Clara’s pad Heinkenszand
Ook het eerste gedeelte van Clara’s pad in Heinkenszand staat in verband met wortelopdruk,
de slechte kwaliteit van het groen en het asfalt hoog op onze prioriteitenlijst. Ook is voor dit
weggedeelte afkoppeling van het regenwater op de riolering voorzien.
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Gezien voornoemde hebben wij in de meerjarenplanning voor 2014 en 2015 reeds een deel
van het daarvoor benodigde investeringsbedrag opgenomen. Om daadwerkelijk over te
kunnen gaan tot herstructurering van Clara’s pad zal eerst aanvullend fondsen verworven
dienen te worden. Denk daarbij o.a. aan BDU subsidie en de reserve kwaliteit openbare
ruimte.
(Juridische) consequenties
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte is van groot belang. Steeds vaker worden wij
aansprakelijk gesteld bij ongevallen waarbij men het incident verwijt aan de kwaliteit van de
openbare ruimte.
Financiën
De geplande onderhoudswerkzaamheden worden gedekt uit de structurele voeding aan de
voorzieningen wegen, groen, riolering, openbare verlichting en sportvelden uit de algemene
middelen. Dat is middels besluitvorming op de kadernota vastgesteld.
Om de geplande (noodzakelijke) werkzaamheden in 2013 uit te kunnen voeren zijn echter
extra financiële middelen noodzakelijk. Dat ligt in het gegeven dat wij naar aanleiding van de
schouwrondes extra onderhoudswerk hebben gedefinieerd. Om de dekking van de
onderhoudswerkzaamheden sluitend te krijgen hebben wij middelen gevonden uit de
Sloerandreserve en de Reserve Kwaliteit Openbare ruimte. De Sloerandreserve kan ingezet
worden voor projecten in het gebied Lewedorp, Nieuwdorp, ’s-Heerenhoek en Borssele. De
Reserve Kwaliteit Openbare ruimte kan in de gehele gemeente worden ingezet.
De voorgestelde extra dekking ziet er als volgt uit:
Werk
Oostsingel 1e fase (2013)
Oostsingel 2e fase (2013)
Zandkreekstraat/Scheldestraat (2013)
Nieuweweg 1e fase (2014)
Totale onttrekking uit reserve

Extra dekking
Sloerandreserve
€ 41.875
€ 43.625
€ 25.625
€ 111.125

Extra dekking Reserve
Kwaliteit Openbare ruimte
€ 41.875
€ 43.625
€ 25.625
€ 36.250
€ 147.375

Uitvoering/planning
De planning treft u bijgaande aan.
Besluit
Instemmen met de meerjarenplanning 2013-2017 en de aanvullende dekking uit de
Sloerandreserve en de Reserve Kwaliteit Openbare ruimte.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 Meerjarenplanning 2013-2017
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.
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