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I16.063687
Het college stelt de raad voor in te stemmen met het Meerjaren onderhoudsI16.062840
plan voor wegen en kunstwerken. Uitgangspunt is continuering van bestaand
beleid voor de lange termijn. Wegen worden daarbij onderhouden volgens
beeldkwaliteit C met uitzondering van de wegvakken die liggen in centra en
HotSpots. Voor die gebieden en de voetpaden in woongebieden is beeldkwaliteit B gekozen. Het college stelt de raad voor het budget voor wegenonderhoud structureel te verhogen met € 500.000,--. Voor onderhoud aan bruggen
en duikers wil het college het jaarlijks budget met € 50.000 verhogen.
Advies
Wij adviseren u om te besluiten:
In aanvulling op uw besluit van 13-09-2016 (doc.nr. I16.03687) in te stemmen met:
• Om onvoorziene omstandigheden in de komende jaren te kunnen opvangen een eenmalige dotatie
van € 1.000.000,-- in de voorziening “Onderhoud infrastructuur Dinkelland” te betrekken bij de
opstelling van de begroting 2017 en dit als en dat als uitgangspunt te hanteren in de nog vast te
stellen beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen.
• In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en de raad voorstellen overeenkomstig te besluiten.
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Onderbouwing van het advies

Inleiding
Op 13 09-2016 heeft uw college een besluit genomen ober het meerjaren onderhoudsprogramma
wegen en kunstwerken. Daarbij is aangekondigd dat een raadsvoorstel over dit onderwerp separaat
zal worden aangeboden. Middels deze notitie geven wij gevolg aan die aankondiging. In de commissievergadering van 13 september is een presentatie over dit onderwerp geweest.
Argumentatie
In uw vergadering van 13 september heeft u een voorstel behandeld over het meerjaren onderhoudsprogramma wegen en kunstwerken. Daarbij heeft u ingestemd met de uitgangspunten ten aanzien
van categorisering in structuurelementen, en kwaliteitsniveaus. Tevens is ingestemd met de dekking
van de financiële gevolgen van de keuze van het voorkeursscenario. De financiële consequenties zijn
inmiddels verwerkt in de nog vast te stellen begroting 2017. In aanvulling op uw besluit van 13 september is inmiddels ook besloten tot een eenmalige dotatie van € 1.000.000,-- in de voorziening “Onderhoud Infrastructuur Dinkelland”. Met deze dotatie wordt een startkapitaal aan de voorziening toegevoegd het mogelijk maakt onvoorziene omstandigheden in de komende jaren op te kunnen vangen.
Met deze notitie wordt uitsluitend beoogd het doorgeleiden van het raadsvoorstel. Er zijn verder geen
nieuwe ontwikkelingen aangaande dit onderwerp. Alle nadere informatie omtrent dit onderwerp is in
vorige B&W-adviezen te vinden.
Financieel
De financiële consequenties van het meerjaren onderhoudsprogramma zijn inmiddels meegenomen
bij de opstelling van de begroting 2017.
Conclusie
Met het aanbieden van bijgevoegd raadsvoorstel wordt gevolg gegeven aan de eerdere toezegging.
Vervolgacties
Na vaststelling door de gemeenteraad zal het Beleidsdocument verder worden uitgewerkt. In het beleidsdocument zal verder invulling worden gegeven aan uitwerking van de scenario’s bedrijfsvoering/organisatie, contractering, samenhang met andere erken etc.

