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Voorstel 

1. Instemmen met de uitvoering van de voor 2021 genoemde infrastructurele- en rioleringswerken, zoals 
vermeld in de bijlage 1 Meerjarenonderhoudsplanning 2021 t/m 2025 voor infrastructuur en 
rioolexploitatie en bijlage 2 Meerjarenonderhoudsplanning 2021 t/m 2025 voor infrastructuur en 
rioolexploitatie. 

2. Kennisnemen van de overige voor 2022 tot en met 2025 geplande werken met bijbehorende 
investeringen. 

3. De geheimhouding op de financiële bijlagen 1 en 2 bekrachtigen (op grond van artikel 25, derde lid 
Gemeentewet) in verband met bescherming van economische belangen van de gemeente. 

 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Elk voor- en najaar wordt de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Deze geactualiseerde 
planning voor infrastructuur en riolering wordt bij de begrotingsbehandeling aan uw raad voorgelegd.  
De voorliggende planning geeft u inzicht in de onderhoudswerkzaamheden, waardoor we de wegen, 
kunstwerken en riolering in stand houden. 
 
Argumentatie
Door de uitvoering van de voor 2021 genoemde infrastructurele en rioleringswerken: 
- worden de planmatige onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur uitgevoerd en 
- worden rioleringen vervangen en “rainproof-maatregelen” genomen conform het Gemeentelijk 

Rioleringsplan. 
 

De Meerjarenonderhoudsplanning 2021-2025 Infrastructuur bevat de volgende onderdelen: 
- Verkeersleefbaarheid 
- Onderhoud asfaltwegen 
- Onderhoud in combinatie met rioolvernieuwing 
- Onderhoud elementenverharding 
- Wegbeheer 
- Onderhoud kunstwerken. 
 
 
De Meerjarenonderhoudsplanning 2021-2025 Riolering bevat de volgende onderdelen: 
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- Groot onderhoud 
- Rioolvernieuwing 
- Rioolbeheer 
- Rainproof maatregelen. 
 
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2025 en het Basisrioleringsplan 2015 hebben we de 
afgelopen jaren het stelsel grotendeels gerenoveerd en verbeterd. Het onderzoek om de verdere 
maatregelen tegen wateroverlast te actualiseren loopt en de verwachting is om de resultaten op korte 
termijn te kunnen presenteren. De mogelijke uitkomsten van dit onderzoek zijn nu niet meegenomen in 
deze meerjarenonderhoudsplanning 2021 t/m 2025. 
 
Toelichting 
De toelichting het groot onderhoud en investering is de volgende: 
 
Meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur 2021 (zie bijlage 1)  

 
1. In de volgende straten wordt de weg vervangen in combinatie met rioolvervanging: Visserstraat en 

Vletstraat (2021), Noorderweg (2021), Rokerijweg (2021) en Buurt Het Harde (2021). Vanaf 2021 
wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de buurt Stad en Lande Zuid en vanaf 2022 
in Stad en Land Noord. Aansluitend wordt gestart met Buurt Bovenweg. 

2. In het plan wordt de fiets- en voetinfrastructuur verbeterd en uitgebreid. Deze maatregelen komen in 
aanmerking voor provinciale subsidie. Contacten hiervoor zijn reeds gelegd. 

 
Meerjarenonderhoudsplanning Riolering 2021 (zie bijlage 2)  
 
1. Het vervangen van diverse riolen. In de volgende straten wordt de weg vervangen in combinatie met 

rioolvervanging: Visserstraat en Vletstraat (2021), Noorderweg (2021), Rokerijweg (2021) en Buurt 
Het Harde (2021). Vanaf 2021 wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de buurt Stad 
en Lande Zuid en vanaf 2022 in Stad en Land Noord. Aansluitend wordt gestart met Buurt Bovenweg. 

2. Aanpassen van de riolering in het buitengebied. Om het waterwingebied nabij de Crailoseweg te 
kunnen ontzien, moet de persleiding aangepast worden. 

3. Het opheffen van wateroverlast in de souterrains van woningen langs het Want middels het 
afkoppelen van het regenwater wordt meegenomen in het plan Stad en Lande zuid. Dit wordt richting 
de singel in het stadspark afgevoerd. 

 
 
Geheimhouding
Geheimhouding op de financiële bijlagen 1 en 2 is nodig ter bescherming van de economische en 
financiële belangen van de gemeente (artikel 25, lid 3, Gemeentewet, artikel 10 Wet openbaarheid van 
bestuur). 
In bijlage 1 en 2 zijn bedragen van projecten opgenomen. Na aanbesteding van de projecten kan de 
geheimhouding vervallen. 
 
Alternatieven
Niet van toepassing.
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Bewoners en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden 
middels informatieavonden en/of de Omrooper, de gemeentelijke website, twitter en facebook. 
 
Beslistermijn
Niet van toepassing. 
 
 

 
Financiële paragraaf



 

Bedragen in hele €      
Mutatie begrotingsresultaat 2021 2022 2023 2024 2025 
Rioolexploitatie -114.279 -38.511 66.391 -53.598 -49.497 
Infrastructuur 0 0 0 0 0 
Totaal -114.279 -38.511 66.391 -53.598 -49.497 

 
Het effect op het begrotingsresultaat wordt veroorzaakt door de gewijzigde compensabele btw en rente 
binnen de rioolexploitatie als gevolg van wijziging van de investeringsbedragen per jaar.    

 
 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Het vaststellen van budgetten is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 186 Gemeentewet. 
 
Collegeprogramma
Niet van toepassing. 
 
Begroting
212 Beheer en inrichting openbare ruimte.
 
Eerdere besluiten
Niet van toepassing. 
 
Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing.
 
Kader- en beleidsnota’s
Gemeentelijke Rioleringsplan 2016. 
40 jarig onderhoudsplan infrastructuur.
 
Evaluatie
Periodieke rapportage over de voortgang bij de behandeling van de Voorjaarsnota en Begroting. 
 
Bijlagen
1. Meerjarenonderhoudsplanning infrastructuur 2021 t/m 2025 (geheim). 
2. Meerjarenonderhoudsplanning riolering 2021 t/m 2025 (geheim). 
3. Overzicht onderhoudswerken infrastructuur en rioleringen 2021 t/m 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier] 

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


