Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 2 juni 2021

Onderwerp

: Beantwoording vragen aanpak Boshoven

Geachte raadsleden,
Tijdens de raadscommissie van Ruimte en Economie van 19 mei 2021 is onder andere
het raadsvoorstel "Aanpassing project aanpak wateroverlast Boshoven 2021 "
behandeld. Daarbij zijn een tweetal vragen gesteld met de toezegging dat de
antwoorden hierop nog worden verstrekt. In deze brief ontvangt u onze reactie.
Toelichting stelpost asfaltverharding
De raad vraagt naar een toelichting of de stelpost asfaltverharding voldoende budget
omvat om er € 200.000,-- aan te onttrekken.
De gevraagde € 200.000,-- voor Infra worden in 40 jaar afgeschreven. De kapitaallasten
bedragen € 6.000,-- en komen ten laste van de stelpost asfaltverharding.
Voor de stelpost asfaltverharding is per jaar € 60.000,-- begroot en wordt ingezet als
dekking voor de kapitaallasten infra projecten.
Voor het jaar 2021 is er nog ruimte binnen deze stelpost om de kosten te dekken. Deze
onttrekking heeft hiermee geen invloed op andere geplande werkzaamheden op
infrastructureel gebied.
Regels rondom saneringen
Gevraagd is of er regels zijn rondom de financiering van saneringen en of deze kosten
ten laste kunnen worden gelegd van het GRP.
Bij het afschaffen van de reserve voor saneringen is bepaald dat toekomstige kosten
voor saneringen ten laste worden gebracht van de algemene reserve.
Dit is in de afgelopen jaren niet eenduidig toegepast.
Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de kosten kunnen worden toebedeeld
zodat dit voor nieuwe projecten duidelijk is.
Bij het nieuw op te stellen GRP wordt onderzocht of deze kosten uit de rioolheffing
gefinancierd mogen worden en wat dit voor consequenties heeft voor de rioolheffing.
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Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Nina Schurer projectleider bij de afdeling Openbaar
Gebied. ZijMMM is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 57 01 en per e-mail op
N.Schurer@weert.nl.
Met vriendelijke groet,

Harold Stultiens
Afdelingshoofd Openbaar Gebied

