
Investeringen 7,5 mln doorgeschoven 2014 en schijf 2020 

 
Beantwoording twee vragen om inzicht rond Investeringsplan. 

A) Welke 7,5 mln. Aan investeringen 2014 schuiven door 
B) Betekenis schijf 2020 laten vervalen 

  
Ad A specificatie op hoofdlijnen  € 7,5 mln. Investeringen 2014 die doorschuiven  

- Op pagina 13 – 16 IP is opgenomen in de eerste 3 kolommen: raming 2014, realisatie 2014 en verschil 
- Op pagina 16 staat onderaan dat per saldo € 12,5 mln. Niet gerealiseerd is. 
- Op pagina 7,8 staat dat € 7,5 mln. investeringen doorgeschoven worden na 2014 (en dus 12,5 – 7,5 = 5 niet 

doorgeschoven wordt), voorts dat deze € 7,5 mln. niet onder kasstroomplafond gaat vallen hetgeen ongunstig is voor 
schuldreductie (pagina 7 laatste regel) 

  
Gevraagd wordt welke investeringen doorgeschoven worden, die optellen naar € 7,5 mln. 
Het is een samenstelling van bijna 150 regels. Daarom worden de investeringen met een grote omvang zichtbaar gemaakt. 
  
(in mln. Euro) 
0,5          Vervanging parkeervergunningsysteem (vignetten) 
2,0          Vervanging parkeerautomaten 

1,4          Stationsplein 

0,5          SHO Bos en Vaart 
0,5          SHO de Schelp 

0,6          SHO Teyler 
0,8          Vervangen walmuur Leidsevaart 
1,9          Maatregelen Oudeweg 

0,9          Concernhuisvesting Zijlpoort 
----- 
9,1 
-1,4        bijdrage Stationsplein 

-3,2        opbrengsten SHO 

----- 
4,5          (van de 7,5 mln. verklaard) 
  
Globaal automaten parkeren (2,5); onderwijshuisvesting (1,6); Openbare ruimte (4,1) en huisvesting (0,9) (NB exclusief 
bijdragen/opbrengsten) 
  
Ad B Schijf 2020 laten vervallen 

  
De investeringsschijf 2020 kent een omvang bij kadernota 2015 van € 24,1 mln. En is opgebouwd uit: 
 Must haves        18,9 

Nice to haves       5,2 

                               ---- 
                               24,1 

  
College stelt voor bij besluiten Kadernota 2015 beslispunt 18b om nice to haves niet toe te kennen. 
Daarmee wordt ruim € 5 mln. aan investeringen geschrapt: het gaat in concreto om € 4,5 mln. herinrichting Prins Bernhardlaan 
en € 0,65 mln. Stadsnatuurpark 

  
Grote posten in 2020 die vallen onder must haves: 
4,1 vervangingsinvesteringen podia (conform beheerplannen en dus afspraken) 
8,0 vervangen rioleringen 

1,0 vervangen kademuur Kinderhuisvesting 

1,8 vervangen Kennemerbrug   
0,6 vervangen walmuur Buitenzorgkade 

---- 
15,5 (van de 18,9) 
  
 


