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Voorgesteld besluit
1. 

2. 

Inhoud
Inleiding
In 2017 is door het college een krediet beschikbaar gesteld van € 3.308.880,00 (excl. BTW) voor de 
reconstructie riolering en herinrichting Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld.  Het werk is voor het 
grootste deel afgerond.

 

De Weteringstraat moet echter nog uitgevoerd worden. Door de ligging van de kabels en leidingen, 
met name waterleiding en hoge druk gasleiding, bleek het in de praktijk niet mogelijk de 
rioleringswerkzaamheden uit te voeren zonder beide leidingen te verleggen.

 

Het college gaat hierover in gesprek met Stedin, omdat ondanks het uitvoerige overleg en een 
gedetailleerd met de nutsbedrijven afgestemd plan van aanpak, toch stagnatie door hun toedoen is 
opgetreden.

 

De raad voor te stellen het krediet van € 650.000,00 excl. BTW beschikbaar te stellen voor de 
afronding van het project 'vervangen riolering en herinrichting Zuidwesthoek Boven-
Hardinxveld'.

De raad voor te stellen dit bedrag voor 1/3 ten laste van de reserve wegen en voor 2/3 ten laste 
van de voorziening riolering te brengen.
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Daarnaast zijn er andere oorzaken (zie bijlage 1) die er voor zorgen dat er een aanvullend krediet 
nodig is om het project op een goede wijze te kunnen afronden.

Beoogd effect
Afronding van de werkzaamheden, met name door de vervanging van de riolering in de 
Weteringstraat.

Argumenten
1.1  Voor een goede afronding van het werk zijn extra middelen nodig.

Het is van belang voor een goed functionerend riool in de wijk met woningen die kwetsbaar zijn voor 
wateroverlast de werkzaamheden af te ronden. Door onvoorziene omstandigheden is het eerder 
verleende krediet ontoereikend (zie bijlage 1).

 

1.2  Zonder de onvoorziene meerkosten zou geen aanvullend krediet nodig zijn geweest.

De in bijlage 1 genoemde gemaakte onvoorziene kosten van € 564.000,00 en de nog te maken 
onvoorziene kosten uit bijlage 1 van € 100.000,00 zijn samen € 664.000,00. Zonder deze kosten zou  
het krediet toereikend zijn geweest.

 

2.1 Dekking van de kosten van deze werkzaamheden passen binnen de reserve wegen en de 
voorziening riolering

De kosten worden naar rato verdeeld over wegen en riolering. Er is een globale inschatting gemaakt 
van de verdeling wat toe te rekenen is aan wegen en wat aan riolering. Zowel de reserve wegen als 
de voorziening riolering zijn toereikend om de kosten (kapitaallasten) te kunnen dekken. Het heeft 
geen nadelige gevolgen voor andere projecten.

Kanttekeningen
1.1  Er staat nog een laatste termijn van betaling open

De aannemer heeft de laatste termijn ingediend en die rekening bevat posten waar de gemeente het 
niet mee eens is. Op dit ogenblik onderzoeken we samen met het JKC van het SCD hoe we deze 
rekening kunnen verlagen en ook of we de nog uit te voeren werkzaamheden aan een andere 
aannemer kunnen gunnen.

1.2  Stedin is de verantwoordelijk partij die betreffende kabels en leidingen beheert

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en overleggen met Stedin zijn de ligging en de staat van 
kabels en leidingen van Stedin niet in overeenstemming gebleken met wat verwacht mocht worden. 
De hierdoor ontstane meerkosten zullen we geheel of gedeeltelijk trachten te verhalen op Stedin. De 
praktijk leert echter dat Stedin hier zelden toe bereid is en dat zij hiertoe niet verplicht zijn.

Financiële informatie
De dekking van het gevraagde krediet wordt gevonden in de voorzieningen voor onderhoud wegen en 
riolering.

De kosten betreffen voor 2/3 deel riolering en 1/3 deel wegen. Op basis van de huidige inzichten zijn 
de reserve wegen en de voorziening riolering toereikend om het gevraagde aanvullend krediet te 
dekken (de dekking betreft de kapitaallasten van de investering). Het aanvullend krediet komt dus niet 
ten laste van de exploitatie en  het heeft ook geen gevolgen voor andere projecten.
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Communicatie
Wanneer de werkzaamheden weer aanvangen ontvangen de bewoners een informatiebrief. Die 
informatiebrief zal ook aan de raadsleden verstrekt worden.

Vervolg
Nadat het krediet ter beschikking is gesteld en er duidelijkheid is of we met de huidige aannemer 
verder moeten of met een andere aannemer in zee kunnen, zullen we een nieuwe planning van de 
resterende werkzaamheden maken en deze communiceren met bewoners. De betreffende informatie 
zal ook gedeeld worden met de raad.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Bijlage 1.docx 


