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OPH2: kredietaanvraag 10 projecten (openbare ruimte)

Aan de Raad der gemeente Haarlem
Inhoud van het voorstel.
Met dit raadsvoorstel wordt door burgemeester en wethouders een krediet bij de
raad aangevraagd van in totaal € 1.868.000,- voor 9 projecten (zie § 4). Alle
projecten zijn in een eerder stadium inhoudelijk benoemd en toegelicht in het
MeerJarenProgramma openbare ruimte 2007. Vanwege deze inhoudelijke
behandeling en omdat de projecten onderdeel zijn van stadsbrede afspraken met
woningbouwcorporaties en Rijk heeft dit voorstel een administratief karakter.
Aanleiding + fase(es) van besluitvorming.
De 9 projecten van deze kredietaanvraag hebben allen een doorlooptijd van
meerdere jaren terwijl deze kredietaanvraag uitsluitend betrekking heeft op het jaar
2007. In 2006 is een vergelijkbaar jaarbesluit genomen (destijds geman-dateerd aan
B&W). Vanwege de langere doorlooptijd van de projecten is de verwachting dat
ook in 2008 een kredietaanvraag zal worden ingediend voor dat jaar. Bij de
begrotingsbehandeling kan worden bezien of de kredietaanvraag 2008 via een
mandaat aan B&W zal worden afgehandeld (gelijk 2006) of via een raadskrediet
(gelijk 2007).
Resultaat en risico’s.
Voor de openbare ruimte is de doelstelling om maximaal achterstallig onder-houd
weg te werken en zo veel mogelijk nieuwe, mooie, veilige, duurzame en functionele
openbare ruimte te realiseren. Uiteraard in overleg met gebruikers en
belanghebbende(n) zodat het resultaat ook daadwerkelijk leidt tot meer
(woon)plezier in de wijk.
Daar waar het de transformatieovereenkomst betreft zal op projectniveau blijken
hoeveel vierkante meter openbare ruimte er daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
Dit is onder andere afhankelijk van de nog te kiezen materialise-ring en feitelijke
projectgrenzen.
Financiële paragraaf
Deze kredietaanvraag 2007 van in totaal € 1.868.000,- heeft betrekking op de
onderstaande 9 projecten met bijbehorende bedragen (gele kolom). Om het geheel
in perspectief te kunnen plaatsen zijn ook de gehele projectkosten weergegeven, het
al in 2006 verleende krediet (4 maal) en het voor 2008 en verder resterende bedrag.
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IP-nr.

61.36
61.37
61.39
61.40
61.47
61.48
61.52
61.55
61.57

Projectomschrijving/-naam

Straatmeubilair A'd. buurt
Herstelprogr. Openbare Ruimte
A'd. buurt
Verbeteren O.R Monacopad e.o.
Verbeteren Openb. Ruimte
Coubertinstr.
Verbeteren Openb.
Ruimte:Spaarnd. weg
Herstraat-en asfaltwerkz.
Spaarnd.weg
Herstel Openb. Ruimte Kruisweg
Verbeteren Openb. Ruimte Dr.
Schaepmanstraat
Verbeteren Openb. Ruimte
Spaarndamseweg/Spaarnhovenstr
aat

Investering
per project

Al verleend Kredietaankrediet
vraag 2007
(2006)

Restant
krediet 2008
e.v.

€ 100.000
€ 1.399.000

€ 11.000
€ 1.000

€ 89.000
€ 774.000

€0
€ 624.000

€ 918.000
€ 1.000.000

€ 3.000
€ 250.000

€ 273.000
€ 537.000

€ 642.000
€ 213.000

€ 297.000

€0

€ 25.000

€ 272.000

€ 1.000.000

€0

€ 20.000

€ 980.000

€ 800.000
€ 746.000

€0
€0

€ 40.000
€ 70.000

€ 760.000
€ 676.000

€ 813.000

€0

€ 40.000

€ 773.000

€ 1.868.000

Voor de goede orde wordt vermeld dat bij de kredietaanvraag voor 2008 een
verschuiving binnen het programma kan plaats vinden. Dit is inherent aan de
gekozen werkwijze waarbij het geld ten behoeve van de Transformatieovereenkomst op projectniveau wordt toegekend.
Participatie / communicatie
Participatie en communicatie vindt op de gebruikelijke wijze plaats op
projectniveau. Gegeven het administratieve karakter is van dit voorstel is
participatie/communicatie niet aan de orde geweest.
Planning
Gegeven de afspraken met het Rijk moeten de gelden voor 1-1-2010 zijn
uitgegeven aan het verbeteren van de openbare ruimte.
Wij stellen de raad voor:
1. Een totaal krediet te verlenen van € 1.868.000,- voor het verbeteren van de
openbare ruimte in de 9 projecten zoals aangegeven in het overzicht van § 4 van
dit voorstel voor het jaar 2007.
2. De onder punt 1 genoemde investering ten laste te brengen van de IP-nummers
zoals per project aangegeven in het overzicht van § 4 van dit voorstel. Alle
projec-ten zijn gedekt binnen OPH-2 en/of woningcorporaties''.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering
218-2

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

218/2007

De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Besluit:
1. een totaal krediet te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders
van € 1.868.000,- ten behoeve van de 9 projecten zoals aangegeven in het
onderstaande overzicht;
2. de onder punt 1 genoemde investering ten laste te brengen van de IP-nummers
zoals per project aangegeven in het onderstaande overzicht. Alle projecten zijn
gedekt binnen OPH-2 en/of woningcorporaties''.
IP-nr.

Projectomschrijving/-naam

61.36
61.37
61.39
61.40
61.47
61.48
61.52
61.55

Straatmeubilair A'd. buurt
Herstelprogr. Openbare Ruimte A'd. buurt
Verbeteren O.R Monacopad e.o.
Verbeteren Openb. Ruimte Coubertinstr.
Verbeteren Openb. Ruimte:Spaarnd. weg
Herstraat-en asfaltwerkz. Spaarnd.weg
Herstel Openb. Ruimte Kruisweg
Verbeteren Openb. Ruimte Dr. Schaepman- straat

61.57

Verbeteren Openb. Ruimte
Spaarndamseweg/Spaarnhovenstraat

Kredietaanvraag 2007
€ 89.000
€ 774.000
€ 273.000
€ 537.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 40.000
€ 70.000
€ 40.000
€ 1.868.000

Gedaan in de vergadering van ……..
De griffier

De voorzitter,
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