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Aan:
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Onderwerp:

Doorschuiven budgetten wegenonderhoud en beschoeiingen van
2010 naar 2011
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Gevraagd besluit:

dhr. L.M. Kremers
dhr. F.Hoogheem
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f.hoogheem@tynaarlo.nl
1. Van het budget wegenonderhoud 2010 een bedrag van
€ 135.000,- door te schuiven naar 2011.
2. Van het budget beschoeiingen 2010 een bedrag van € 32.000,door te schuiven naar 2011.

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)

TOELICHTING
Inleiding
Na de lange winter van 2009-2010 is er begin april gestart met de wegeninspecties. Naar aanleiding van
deze inspecties is er aanvullend budget aangevraagd voor het wegenonderhoud. Eind juni 2010 is het
voorstel “Onderhoudsprogramma wegenonderhoud 2010” in ons college besproken waarna de bestekken
gemaakt zijn. De werkzaamheden zijn vervolgens eind september aanbesteed. Begin oktober zijn de
werkzaamheden van start gegaan en doorgegaan tot de winter inviel op 24 november jl. Als toelichting; in
de vroege winter van 2009 zijn we op 16 december begonnen met het strooien van zout, terwijl we
daarmee dit jaar al op 24 november zijn gestart.
De extra werkzaamheden in verband met de winterschade zijn uitgevoerd. De werkzaamheden waar het
in dit voorstel overgaat betreft het reguliere onderhoud.
Na de aanbesteding is door de aannemer aangegeven dat het niet mogelijk was om de werkzaamheden
op 1 december afgerond te hebben. Na intern overleg, is aan de aannemers van de bestekken groot en
klein straatwerk uitstel gegeven tot het einde van 2010. Daarnaast is aangegeven dat de aannemer niet
op alle locaties tegelijk mocht starten met de werkzaamheden aangezien dit te veel overlast voor de
inwoners zou geven. Dit met name door de grote hoeveelheid omleidingsroutes voor zowel de
straatwerk- als de asfalteringsbestekken. Dat de werkzaamheden niet afgerond zijn is niet te wijten aan
de aannemer. Hij heeft uitstel van ons gekregen en de periode dat hij niet gewerkt heeft valt onder de
noemer onwerkbaar weer.

In 2010 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd tbv het wegenonderhoud:
Groot asfaltonderhoud
Klein asfaltonderhoud
Aanbrengen slijtlagen
Vullen van scheuren
Het groot en klein straatwerk is voor een deel afgerond, de volgende straten moeten nog herstraat
worden.
o
Hoofdstraat Zeijen
o
Schoolstraat Tynaarlo
o
Dorpsstraat Zuidlaarderveen
o
Fazantweg Paterswolde (gedeeltelijk uitgevoerd)
o
Klein straatwerk op diverse locaties.
Naast het wegenonderhoud is ook het onderhoud van de beschoeiingen niet afgerond. In het najaar van
2010 is gestart met het baggeren van de vijvers in de Vledders, dit in verband met flora en fauna. Nadat
deze werkzaamheden afgerond waren kon de aannemer starten met het aanbrengen van beschoeiing.
Door de vroeg invallende winter kan het vernieuwen van de beschoeiing in de Vledders niet afgerond
worden. Hier resteert nog het aanbrengen van beschoeiing in 2 vijvers.
Argumenten
De aannemers hebben opdracht gekregen om de werkzaamheden zoals aangegeven in de bestekken uit
te voeren. Als de resterende budgetten niet worden doorgeschoven naar 2011 zullen de werkzaamheden
betaald moeten worden uit het budget wegenonderhoud 2011. Dit heeft tot gevolg dat dit direct ten
kosten gaat van de overige uit te voeren werkzaamheden. Mocht dit het geval zijn en mocht uit de
inspectie 2011 blijken dat deze werkzaamheden als gevolg van nieuwe belangrijkere schades niet meer
uitgevoerd moeten worden, dan zullen wij de aannemers ca. € 15.000,- moeten betalen als vergoeding
voor minderwerk.
De gevolgen voor onderhoud van de beschoeiingen zijn groter aangezien er voor 2011 maar een budget
is van € 7000,- Dit bedrag zal grotendeels opgaan aan noodmaatregelen voor de half afgemaakte
beschoeiing en de vergoeding van minderwerk aan de aannemer.
Juridisch kader
Het juridisch kader van dit voorstel is neergelegd in de Gemeentewet.
Te verwachten procedures
Geen.
Vervolgprocedure
Na besluit van uw raad zullen de werkzaamheden weer opgepakt worden als de weersomstandigheden
het toelaten. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2011 afgerond worden.
De betrokken inwoners zijn op de hoogte gesteld dat de werkzaamheden uitgesteld zijn in verband met
de weersomstandigheden.
Financiële consequenties
Wegenonderhoud 2010
In de begroting van 2010 was er € 1.164.801,-- beschikbaar. Hiervan is € 150.000,- teruggaan in verband
met de taakstelling uit de najaarsnota 2010.
Beschikbaar is derhalve een bedrag van € 1.029.801,- voor wegenonderhoud.

Per 15 januari 2011 is de verwachting dat er ca € 885.000,- uitgegeven zal zijn. De niet uitgevoerde
werkzaamheden vertegenwoordigden een bedrag van € 135.000,-. Resteert een bedrag van € 9.000,-.
Dit bedrag zal als voordeel in de jaarrekening 2010 naar voren komen.
Beschoeiingen 2010
In de begroting van 2010 is een bedrag van € 80.000,- beschikbaar. De verwachting is dat per 15 januari
2011 een bedrag van ca € 40.000,- uitgeven zal zijn. De niet uitgevoerde werkzaamheden
vertegenwoordigen een bedrag van € 32.000,-. Resteert een bedrag van € 8.000,-. Dit bedrag zal als
voordeel in de jaarrekening 2010 naar voren komen.
Gevraagd besluit
1. Van het budget wegenonderhoud 2010 een bedrag van € 135.000,- door te schuiven naar 2011.
2. Van het budget beschoeiingen 2010 een bedrag van € 32.000,- door te schuiven naar 2011.
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