
Amendement Meerjarenplanning Wegen 2010 - 2015
(11080\1527)
De gemeenteraad van Neerijnen, bijeen op donderdag 1 juli 2010 ter behandeling van
het vaststellen de Meerjarenplanning Wegen 2010 - 2015, alsmede het beschikbaar
stellen van een krediet van € 1.480.000,- ;
Overwegende dat:
1. er ondanks de vele inspanningen achterstallig onderhoud is aan de wegen;
2. uit de voorgestelde maatregeltoets in tegenstelling tot wat in het
raadsvoorstel geen inzicht wordt gegeven over verkeersintensiteiten;
3. uit de voorgestelde maatregeltoets geen prioriteit is aangegeven welke
aansluit op de terminologie "zeer slecht" en "slecht" uit het rapport van de
Grontmij
4. het college aan de raad verzoekt een krediet beschikbaar te stellen van €
1.480.000,- uit de algemene reserve, maar geen dekking geeft voor de
fmanciële rentelast die hieruit ontstaat;
5. het college de raad geen inzicht heeft gegeven over de financiële gevolgen
van de voorgenomen Rijksbezuinigingen;
6. het zonder deze financiële gevolgen niet mogelijk is een goed afgewogen
integrale afweging te maken over de toekomstige taken van de gemeente
7. het beschikbaar stellen van € 1.480.000,- en de daaruit voortvloeiende
lasten in het kader van deze afweging voorbarig is;
8. middelen beschikbaar kunnen worden gesteld welke geen gevolgen hebben
voor de lopende begroting en meerjarenbegroting;
Besluit:
1. Prioriteit te geven aan het herstel van de wegen met de hoogste
verkeersintensiteit, vervolgens de prioriteit te leggen aan het herstel van
wegen met de classificatie "zeer slecht" en vervolgens "slecht"
(afstemming met rioleringsplan).
2. Het college uit te nodigen de meerjarenplanning aan te passen met een
prioriteitstelling zoals onder punt 1 geformuleerd.
3. Voor de onder punt 1 genoemde wegen een krediet van € 580.000,-
beschikbaar stellen, zijnde het resultaat van de jaarrekening 2009
4. Het krediet van € 580.000,- beschikbaar wordt gesteld voor achterstallig
onderhoud van de onder punt 1 genoemde wegen en niet voor de inrichting
van Duurzaam Veilig.
.
en gaat over tot de orde van de dag.
D. de Zeeuw
L.D. van Lith
A. Overheul
VVD-fractie.
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