
 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

Onderwerp: Grote en kleine verkeersprojecten 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018, gezien het voorstel 1e 

tussenrapportage 2018, 

Constaterende dat: 

- er ter voorbereiding van de begroting 2019 geen kadernota is opgesteld; 

- er in 2017 de motie “grote en kleine verkeersprojecten” is aangenomen; 

- deze motie zal leiden tot een structurele begrotingspost ad € 220.000,- per jaar op basis van 

kapitaallasten bij een gecalculeerde rente van 1.25 % en een afschrijvingstermijn van 20 jaar; 

- de geraamde kosten per jaar op basis van Bijlage Uitvoeringsprojecten van de projecten < € 

20.000,- € 78.500,- bedragen; 

- conform de notitie “waardering en afschrijving vaste activa en rente” gepresenteerd in de 

vergadering van de gemeenteraad op 23 november 2017 er in de gemeente Weert een 

ondergrens geldt ter hoogte van € 10.000,- voor het activeren van investeringen,  

 

Overwegende dat: 

- er in Weert sprake is van een fragiele begroting op basis van structurele baten en lasten;  

- het derhalve wenselijk is om jaarlijks posten in de begroting te kunnen beoordelen; 

- de raad geen invloed op de begroting kan uitoefen op kapitaallasten die 20 jaar lopen; 

- het niet gewenst is om de inwoners van Weert  op te zadelen met de lasten van relatief 

kleine verbeteringen in de infrastructuur welke nu worden uitgevoerd; 

- met de uitvoering van deze motie de huidige structurele kapitaallast € 11.000,- per jaar 

bedraagt (Motie VVD 2017), 

 

Draagt het college op: 

- om de jaarlijkse stelpost ad € 11.000,- in de begroting te laten vervallen; 

- om jaarlijks in de begroting een (te herberekenen) stelpost voor kleine projecten (welke 

onder de investeringsgrens van € 10.000,- blijven) op te nemen met een maximum van € 

55.000,- per jaar. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

De fractie DUS Weert, 

 

 

P. Scholten 



 


