
 

 

MEMO 
 

 
Onderwerp: antwoorden op vragen / opmerkingen informatieve raadsbijeenkomst op 6 

oktober 2016 over de begroting 2017 
Van: M. Huinink (coördinatie) 
Aan: raadsleden 
CC: wethouder Bulten 
Datum: 11 oktober 2016 
 

 
Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 6 oktober jl. zijn een aantal vragen gesteld of 
opmerkingen gemaakt over de begroting 2017. In deze memo wordt ingegaan op de vragen / 
opmerkingen. 
 
Vragen van raadslid B. Ernst (CDA) 
 
Vraag 1: (Overzicht kredieten vervangingsinvesteringen pagina: 90). Wat wordt verstaan onder de 
vervangingsinvestering op civieltechnische kunstwerken. Welke vervangingsinvesteringen liggen 
hieraan ten grondslag? 
 
Antwoord 1: Jaarlijks wordt in de programmabegroting een lijst met benodigde 
vervangingsinvesteringen voor o.a. de civieltechnische kunstwerken aangeleverd. Om het 
boekwerk van de programmabegroting zo compact mogelijk te houden, wordt de lijst met 
vervangingsinvesteringen in het boekwerk op hoofdlijnen gepresenteerd. In bijlage 1 vind u de 
specificatie van de benodigde vervangingsinvestering in het jaar 2017 voor specifiek 
civieltechnische kunstwerken. 
 
Vraag 2: (Paragraaf 4-financiering: pagina 60- 61). Bij het kopje renteschema wordt gesproken 
over een marge van €400.000. Vraag hierbij is, met welk bedrag hielden we in het verleden 
rekening, is dit substantieel gewijzigd? 
 
Antwoord 2: In de begroting 2017 verwachten we een renteresultaat van € 420.000. In de 
begroting 2016 was dit € 2,4 mln. 
Wij hebben het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording toegepast. Conform deze 
voorschriften mag het renteresultaat niet meer zijn dan 0,5% van onze boekwaarden van de 
vaste activa. Daarom hebben we ons renteomslagpercentage bijgesteld van 3,4% in 2016 naar 
2,7% in 2017. 
 
Vraag 3: (Wat gaat het kosten: pagina 11). Op taakveld 0.8 Overige baten en lasten wordt 
€832.370 ontrokken uit de reserve. Wat voor een onttrekking betreft dit? 
 
Antwoord 3:  
Het gaat hier om mutaties in de Reserve dekking investeringslasten grote projecten, Reserve 
vastgoedfonds (inclusief groot onderhoud gemeentelijke accommodaties) en enkele reserves 
voor facilitaire zaken (ondersteunende diensten). 
 
  



 

 

Vraag van raadslid H. Bosman (SP) 
 
Vraag bij pagina 74, onderste schema: 
De begroting 2016 voor wijziging op programma 2 gaat uit van een totaal bedrag van uitgaven 
circa € 12 miljoen, bij begroting na wijziging staat circa € 13 miljoen. Hoe wordt het verschil 
verklaard? 
 
Antwoord 
Het betreft wijzigingen op de producten parkeren en wegen. 
De mutaties hebben onder meer betrekking op herijking parkeren, mutaties als gevolg van de 
jaarplannen en areaaluitbreiding ten laste van het gereserveerde bedrag voor nominale 
compensatie. Overigens zijn de inkomsten dienovereenkomstig ook gewijzigd. 
 
Correcties programmabegroting 2017 
Correcties: (Paragraaf kapitaalgoederen: pagina 50). Mullerstraat (Gaanderen), moet zijn 
Mullerstraat. De Mullerstraat ligt niet in Gaanderen. 
 
  



 

 

Bijlage 1: specificatie vervangingsinvestering Civieltechnische kunstwerken 2017 
 

Omschrijving investering  

Oude IJsselbrug 68.621 

Herstel divers 5.802 

Vervangen anti-graffiti systeem 633 

Vervangen brugbewegingsinstallatie 31.650 

Vervangen landverkeerseinen 1.899 

Vervangen monitoren 3.692 

Vervangen pomp 2.637 

Vervangen scheepvaartseinen 11.394 

Vervangen slijtlaag houten dek 10.913 

Europabrug 64.539 

Injecteren scheuren beton 5.275 

Vervangen anti-graffiti systeem 4.130 

Vervangen rubberprofiel in voegovergang 4.747 

Vervangen slijtlaag op stalen dek 23.484 

Vervangen voegovergangen 26.902 

Geluidscherm langs de A18 28.485 

Vervangen anti-graffiti systeem 28.485 

Ellegoorsebrug 13.280 

Herstellen grondplank 5.275 

Vervangen afvoerbuizen 1.055 

Vervangen asfaltlaag op betonnen dek 3.007 

Vervangen leuningwerk staal 3.943 

Energiebrug 11.921 

Vervangen anti-graffiti systeem 633 

Vervangen communicatieapp. afstandbed. 10.550 

Vervangen luidsprekers 738 

Lovinkwegbrug 5.692 

Conserveren stalen leuningen 5.692 

H.Dunanttunnel 5.539 

Vervangen anti-graffiti systeem 3.165 

Vervangen voegvulmassa 2.374 

Liemerstunnel 4.114 

Vervangen anti-graffiti systeem 4.114 

Europatunnel 3.719 

Vervangen anti-graffiti systeem 3.719 

Tunnel Ondernemingsweg 3.292 

Vervangen anti-graffiti systeem 3.292 

Lavendeltunnel 3.292 

Vervangen anti-graffiti systeem 3.292 

Ampsenbrug 3.123 



 

 

Vervangen slijtlaag houten dek 3.123 

Bouwhuisfietsbrug 2.880 

Conserveren stalen leuningen 2.880 

Moerbeibloesembrug 2.372 

Vervangen slijtlaag houten dek 2.372 

Dichtersetunnel 1.709 

Vervangen anti-graffiti systeem 1.709 

Prinsenhoftunnel 1.266 

Vervangen anti-graffiti systeem 1.266 

Wijnbergsebrug 633 

Vervangen anti-graffiti systeem 633 

Slingebeekbrug 316 

Herstel metselwerk 316 

Eindtotaal 224.792 

 
 
 
 


