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:: Beantwoording raadsvragen artikel 50 met betrekking op de
afsluitpaaltjes Geldersestraat in Geldermalsen

Onderwerp
Beantwoording raadsvragen artikel 50 met betrekking op de afsluitpaaltjes in de Geldersestraat in
Geldermalsen.
Kennisnemen van
De vragen en de reactie van het college.
Inleiding
Op vrijdag 19 juli 2019 zijn per email de volgende vragen gesteld door de fractie van VWB:


Ik wil graag een compleet overzicht hebben van het Geldersestraat debacle inzake de nog steeds
niet afgeronde uit de grond moeten komende verkeer belemmerende palen



Een compleet overzicht is als volgt



Budget incl. de kosten raming vanuit gemeente Geldermalsen



Uren ambtenaren incl. salariskosten vanaf moment dat dit zwaarwegende project is opgestart



Dus inclusief de overlegkosten met winkeliers



De kosten inzake het aanbrengen van de palen die slecht uit de grond komen aanbrengen van de
elektra en alle nog niet genoemde kosten die er altijd zijn maar dikwijls niet inzichtelijk gemaakt.



Het is een aanfluiting van jewelste dat dit al meer dan 2 jaar duurt
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Kernboodschap
De vragen worden hieronder één voor één beantwoord:

Budget incl. de kosten raming vanuit gemeente Geldermalsen
Reactie college:
Kosten overzicht (bedragen in euro’s)
Onderdeel
Raming Begroting offerte

Investering in-/uitrit bollard
Electra-aansluiting *
Overige kosten **
Installeren Meld Systeem***
Totaal

55000

15000
70000

43361
1500
3000
15000
62861

42906

12596

Verschil
Werkelijke begroting
kosten
en
werkelijke
kosten
44408
997
9804
12596
67805

1047
-503
6804
-2404
4944

* Kosten op basis van nacalculatie door netbeheerder
** Bestratingswerkzaamheden en aansluiting riolering i.v.m. reconstructie Geldersestraat
*** Inclusief pasjes, bebakening en bebording
Uren ambtenaren incl. salariskosten vanaf moment dat dit zwaarwegende project is opgestart
De voormalige gemeente Geldermalsen had geen tijdschrijf- of urenregistratie systeem. De bestede tijd
komt ten laste van de beschikbare uren voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare
ruimte.
Dus inclusief de overlegkosten met winkeliers
De hieraan bestede uren zijn niet apart bijgehouden. Deze vallen binnen de beschikbare uren.
De kosten inzake het aanbrengen van de palen die slecht uit de grond komen aanbrengen van de elektra
en alle nog niet genoemde kosten die er altijd zijn maar dikwijls niet inzichtelijk gemaakt.
De bewuste kosten zijn opgenomen in bovenstaand overzicht. Kortheidshalve wordt hiernaar
verwezen.
Het is een aanfluiting van jewelste dat dit al meer dan 2 jaar duurt
De lange doorlooptijd heeft een aantal oorzaken. Zo is de vervanging van de installatie gecombineerd
met het groot onderhoud van de Geldersestraat, zijn er aanpassingen op verzoek van de gebruikers
doorgevoerd en heeft de gemeentelijke herindeling de beschikbaarheid van medewerkers beperkt.
Consequenties
Het systeem is inmiddels operationeel sinds 6 augustus 2019.
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Financiën
De kosten zijn ten laste gebracht van de beschikbare onderhoudsbudgetten en het project is binnen
het geraamde bedrag van gerealiseerd.
Communicatie
De ondernemers en bewoners van de Geldersestraat zijn geïnformeerd over de plaatsing en het
gebruik van de installatie.
Vervolg
Geen
Bijlage(n)
Geen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

