
 

 

 

Memo 
 
Aan : auditcommissie gemeenteraad 

Van : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 29 juli 2021 

Registratienumme
r 

: GZDGWB/214517-214538 

Onderwerp : ophalen wensen en bedenkingen bij inkooptraject onderhoud wegen 

   

Inleiding 

Op 19 mei 2020 is door de raad het beheerplan wegen 2021-2025 vastgesteld en later in het jaar ook 

financieel vastgelegd in de begroting 2021 en verder. Het gaat hierbij om aanzienlijke investeringen in 

ons wegennet, omdat op veel locaties sprake is van achterstallig onderhoud en daarmee de 

verkeersveiligheid in het geding is. In het afgelopen jaar zijn al verschillende onderhoudswerken 

uitgevoerd en nu staat er een nieuwe lijst aan projecten op stapel om aan te besteden. Het gaat hierbij 

om een 9-tal locaties (zie bijlage), waarbij per kern het onderhoud aan de wegen is gebundeld. Voor 

deze projecten geldt dat de geraamde inkoopwaarde meer dan euro 500.000 bedraagt. Conform 

artikel 7, lid a van de Financiële verordening hoort daarvoor de raad in de gelegenheid gesteld te 

worden om  wensen en bedenkingen aan te geven. 

 

Nu geen wensen en bedenkingen ophalen.  

Er zijn verschillende redenen aan te voeren die ertoe hebben geleid dat ervoor gekozen is om nu voor 

deze 9 projecten geen wensen en bedenkingen op te halen bij de raad: 

 

Verkeersveiligheid 

De 9 projecten zijn geselecteerd op basis van de slechte toestand van wegen en wegbermen, waar 

verder uitstel van onderhoud niet verantwoord is. Scheuren/verzakkingen in de weg, gaten naast de 

weg in de berm, de verkeersveiligheid is daarmee serieus in het geding. Door de 9 genoemde 

projecten (asfalt en bermenonderhoud) nu in uitvoering te brengen kan zo veel als mogelijk voor het 

winterseizoen uitgevoerd worden, waarmee de verbetering van de verkeersveiligheid zo min mogelijk 

vertraging oploopt.  

 

Signalen van bewoners 

Vanuit bewoners krijgen we zeer regelmatig meldingen over de slechte toestand van onze wegen en 

tevens over te hard rijden. In veel van de nu geplande projecten worden met het onderhoud gelijktijdig  

snelheid remmende maatregelen uitgevoerd. 

 

Planning uitvoeringsprogramma wegen en bestuurlijk zomerreces. 

De opgave vanuit het wegenbeheerplan is enorm groot. Het nu volgen van de procedure ophalen 

wensen en bedenkingen veroorzaakt een aanzienlijke vertraging, zeker in het bestuurlijk zomerreces. 

En dat vinden wij niet wenselijk kijkend naar de eerste 2 redenen: verkeersveiligheid en signalen 
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bewoners. Dit heeft geleid tot een meer pragmatische aanpak van het inkoopproces door nu dus geen 

wensen en bedenkingen op te halen bij de raad. 

 

Vervolg procedure ophalen wensen en bedenkingen 

Het volgen van deze procedure blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig of efficiënt. Daarom willen wij 

graag na het zomerreces met u als auditcommissie in overleg om stil te staan bij deze procedure en 

samen verkennen waar optimalisaties/verbeteringen mogelijk zijn.  

 

 

 

 

 
 


