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Voorstel 
1. Instemmen met de planvoorbereiding en de uitvoering van de voor 2022 genoemde 

infrastructurele- en rioleringswerken, zoals vermeld in de bijlage 1 
Meerjarenonderhoudsplanning 2022 t/m 2026 infrastructuur en bijlage 2 
Meerjarenonderhoudsplanning 2022 t/m 2026 rioolexploitatie. 

2. Kennisnemen van de overige voor 2023 tot en met 2026 geplande werken met bijbehorende 
investeringen. De exacte financiële effecten dienen nog nader onderzocht te worden gelet 
op een eerste kostencalculatie Stad en Lande. 

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.  
 
Argumentatie
Door de uitvoering van de voor 2022 genoemde infrastructurele en rioleringswerken: 
- Wordt de infrastructuur onderhouden conform het Beheerplan Wegen 2022-2026 en 
- worden rioleringen vervangen conform het Gemeentelijk Rioleringsplan. 
 

De Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2026 Infrastructuur bevat de volgende onderdelen: 
1. Groot onderhoud in combinatie met rioolvernieuwing 
2. Groot onderhoud infrastructuur 
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De Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2026 Riolering bevat de volgende onderdelen: 
1. Groot onderhoud 
2. Rioolvernieuwing 
3. Rioolbeheer 
 
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2025 en het Basisrioleringsplan 2015 
hebben we de afgelopen jaren het stelsel grotendeels gerenoveerd en verbeterd.  
 
Toelichting 
Om ervoor te kunnen zorgen dat uitvoering van diverse in de meerjarenonderhoudsplanning 
genoemde projecten zoals buurt Stad & Lande en Oost-West As doorgang vindt zijn 2 
projectleiders aangesteld. Daarnaast is een inflatiecorrectie meegenomen gezien de 
toegenomen prijsstijgingen sinds de opstelling van het MJOP in 2015. 
  
Volgens het Beheerplan Wegen 2022-2026 gaan we jaarlijks weginspecties uitvoeren. Over deze 
resultaten zullen we u elk jaar informeren bij de najaar actualisatie. De inspecties worden elk jaar 
rond de zomer uitgevoerd zodat we deze informatie in het najaar beschikbaar hebben en hier op 
kunnen sturen. 
 
De toelichting het groot onderhoud en investering is de volgende: 
 
Meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur 2022 (zie bijlage 1)  

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

Rokerijweg (2022), Visserstraat en Vletstraat (2022-2023), Noorderweg (2022-2023), en 
Buurt Het Harde (2023).  

2. Groot onderhoud infrastrcutuur: 
• Volgens het Beheerplan Wegen 2022-2026 starten we elk jaar met het onderhouden van 

de aandachtsgebieden zoals winkelcentrums, zorginstellingen, hoofdwegen etc. Dit wordt 
gedaan op basis van de inspectieresultaten.  

• Voor het onderhoud van de elementenverhardingen vinden in de volgende wijken 
onderhoudswerkzaamheden plaats: Wijk Bovenmaat Noord (2022) en Wijk Bovenmaat 
Oost (2023).  

• Voor het onderhoud van asfaltverhardingen vinden op de volgende wegen in 2022-2023 
onderhoudwerkzaamheden plaats: Rijbaan Bovenmaatweg (2022), fietspaden Zuiderzee 
(tussen Alaskastroom en Zomerkade (2022), zuidelijk Fietspad Naarderstraat (2022), 
Fietspaden Bestevaer (2023), Rijbaan Karel Doormanlaan (2023), Rijbaan Eksterlaan – 
Oud Bussummerweg – Museumlaan (2023).  

• De kunstwerken worden naar aanleiding van inspectieresultaten jaarlijks cyclisch 
onderhouden. 

 
Meerjarenonderhoudsplanning Riolering 2022 (zie bijlage 2)  
 
1. Op basis van de in 2021 uitgevoerde gemaleninspectie van het gehele areaal, is er begin 

2022 klein onderhoud gepleegd. Voor het groot onderhoud worden de gemalen Mark en 
Museumlaan verder onderzocht om te vervangen, omdat deze gemalen aan het einde van 
hun technische levensduur zijn. 

2. In de volgende straten wordt de weg vervangen in combinatie met rioolvervanging: 
Rokerijweg (2022), Visserstraat en Vletstraat (2022-2023), Noorderweg (2022-2023), en 
Buurt Het Harde (2023). Vanaf eind 2021 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden 
van deze projecten als ook in de buurt Stad en Lande Noord en vanaf 2023 in Stad en 
Lande Zuid. Aansluitend wordt gestart met Buurt Bovenweg Oost. 
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3. De riolering van de wijken Bovenmaat en Huizermaat worden gereinigd en deels 
geïnspecteerd. 

 
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 2022 2023 2024 2025 2026 
Rioolexploitatie -298.505 -329.462 309.608 246.873 144.887 
Infrastructuur 0 0 0 0 0 
Totaal -298.505 -329.462 309.608 246.873 144.887 

 
Negatieve bedragen tekortverhogend/hogere lasten, positieve bedragen 

tekortverlagend/lagere lasten 
 
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. 
Beheerplan Wegen 2022 - 2026
 
Evaluatie
Periodieke rapportage over de voortgang bij de behandeling van de Voorjaarsnota en Begroting. 
 
Bijlagen
1. Meerjarenonderhoudsplanning infrastructuur 2022 t/m 2026 (geheim) 
2. Meerjarenonderhoudsplanning riolering 2022 t/m 2026 (geheim) 
3. Overzicht onderhoudswerken infrastructuur en rioleringen 2022 t/m 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
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Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


