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1. Het college besluit, van de posten voor vervangingsinvesteringen uit het investeringsprogramma
2011-2015, jaarschijf 2011, de bedragen van de kredieten, waarvoor nog geen besluitvorming heeft
plaatsgevonden, ter beschikking te stellen voor het doen van uitgaven. Het betreft de posten 63.19
vervangingen rioleringen, 63.09 (a en b) vernieuwing beschoeiingen en steigers, 62.09
vervangingsprogramma bruggen, 63.08 vervanging walmuren en 65.10 vervangingsprogramma
speelvoorzieningen. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

2. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
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DOEL: Besluiten
Het besluit is financieel-technisch van aard en heeft tot doel toekomstige uitgaven en uitgaven die zijn
gedaan te formaliseren. Het college is bevoegd de door de raad ter beschikking gestelde budgetten vrij
te geven voor het doen van uitgaven.
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Onderwerp: vrijgeven investeringen vervangingsprogramma’s uit
investeringsplan 2011
Reg. Nummer: WZ/OGV nr. 2011/496774

1. Inleiding
In het voorjaar van 2011 is de nota “scenario’s beheer en onderhoud” vastgesteld,
waarbij besloten werd het scenario 2(A) uit te voeren. Deze nota kwam in de plaats
van de vaststelling van het meerjarenprogramma (MJP).
Bij de jaarlijkse vaststelling van het MJP worden de projecten gepresenteerd die
worden uitgevoerd met budgetten uit de exploitatiebegroting en uit het
investeringsplan. Het college geeft met het vaststellen van het MJP de
vervangingsinvesteringen die in het investeringsplan zijn opgenomen ook vrij voor
het doen van uitgaven ten behoeve van de projecten.
Voor een groot deel van de budgetten is dat via afzonderlijke besluitvorming in de
loop van het jaar geregeld, voor een beperkt deel regelen we dat met dit besluit.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit, van de posten voor vervangingsinvesteringen uit het

investeringsprogramma 2011-2015, jaarschijf 2011, de bedragen van de
kredieten, waarvoor nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, ter
beschikking te stellen voor het doen van uitgaven. Het betreft de posten 63.19
vervangingen rioleringen, 63.09 (a en b) vernieuwing beschoeiingen en
steigers, 62.09 vervangingsprogramma bruggen, 63.08 vervanging walmuren
en 65.10 vervangingsprogramma speelvoorzieningen. Dit besluit heeft geen
financiële consequenties.

2. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer

3. Beoogd resultaat
Het behalen van de in de programmabegroting gestelde doelen voor wat betreft
inlopen achterstallig onderhoud.

4. Argumenten
Het betreft een formele vaststelling over uitgaven in 2011 die in het kader van
onderhoud zijn en nog worden gedaan. Het betreft uitgaven uitsluitend voor
onderhoud, er is geen sprake van wijzigingen in de openbare ruimte.
De uitgaven die betrekking hebben op wijzigingen in de openbare ruimte zijn al
geformaliseerd, vanwege de besluitvorming die per project heeft plaatsgevonden.
Het totaal van de budgetten van de vervangingsinvesteringen betreft € 13.457.000.
Hiervan moet een beperkt deel, tot een bedrag van € 935.630 met dit besluit
worden geformaliseerd. Voor een overzicht voor welke projecten en bedragen het
gaat verwijzen wij naar de bijlage. De overige uitgaven zijn reeds met
besluitvorming geregeld.

5. Kanttekeningen
geen

6. Uitvoering
niet van toepassing
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7. Bijlagen
overzicht uitgaven

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage bij collegebesluit WZ/OGV nr. 2011/496774

Overzicht uitgaven

7710021 Söderblomstraat 63.19 945
7710024 Jan Gijzenpad 63.19 2.599
7710037 Kolkstraat 63.19 630
8910004 Schouwbroekerbrug 62.09 373.782,38
8910005 IJdijk Spaarndam 63.19 88.460,50
8910052 Schouwbroekerbrug 63.09 11.939,75
8910054 meerpalen binnenstad62.09 126.550,51
8910060 Leidsevaart walmuur 62.09 71.210,25
8910061 Söderblomstraat 63.19 14.484,50
8910065 Wilhelminastraat 63.19 2.679
8910066 Waarderpolder 63.19 8.797,50
8910067 Zijlweg 63.19 4.369
8910068 Stephensonstraat 63.19 161.293
8910069 Vogelbuurt 63.19 14.030,50
8910073 Jaagpad 63.19 6.265,30
8910075 Forel- en Jungstraat 63.19 25.383,79
8910078 Delftlaan 63.19 15.691,29
8910081 Kolkstraat 63.19 6.519

totaal 935.630.27


