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Aan de Gemeenteraad
Onderwerp
Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 – 2023 gemeente Schiermonnikoog.
Voorstel
1. Het onderhoudsplan en de begroting wegen 2014 – 2023 vaststellen.
2. In 2013 eenmalig € 44.500 storten in de reserve wegen en dit verwerken in de 20ste
begrotingswijziging 2013.
3. Vanaf de begroting 2014 jaarlijks € 9.800 storten in de reserve wegen en dit dekken uit het
onderhoudsbudget wegen;
4. Het nadeel in kapitaallasten voor de jaren 2014 t/m 2017 verwerken in de begroting 2014 en
verder.
Achtergrond
Adequaat onderhoud van de wegen is een taak van de gemeente. Goed onderhouden wegen zijn
comfortabel te gebruiken en bovenal veilig te gebruiken. Het is aan de gemeente zodanige (fysieke)
voorwaarden te creëren dat inwoners en recreanten veilig gebruik kunnen maken van de wegen.
Daarnaast heeft diverse wet- en regelgeving invloed op het beheer en onderhoud van wegen. De
belangrijkste zijn de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Deze schrijven voor dat de gemeente moet
zorgen voor een goede staat van de wegen. Het Burgerlijk wetboek regelt wanneer de wegbeheerder
aansprakelijkheid gesteld kan worden voor schade als gevolg van ondeugdelijk onderhoud van de
wegen.
Het beheer van de gemeentelijke wegen vindt op dit moment als volgt plaats:
- Het dagelijks of klein onderhoud zorgt ervoor dat kleine problemen worden verholpen en de
gemeentelijke wegen er verzorgd uitzien.
- Het groot onderhoud zorgt ervoor, dat de constructie en de functionaliteit van de wegen wordt
gewaarborgd. We leggen dit vast in een onderhoudsplan voor de komende 10 jaar.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het bijgevoegde “Onderhoudsplan en begroting wegen
2014 – 2025 gemeente Schiermonnikoog”.
Argumenten
1.
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor een goed onderhouden
wegenstelsel.
2. De uitvoering van het wegenonderhoudsplan 2008-2012 wordt, met een vertraging van
ruim een jaar, in de winter van 2013/2014 afgerond. Dit betekent dat uw raad een nieuw
wegenonderhoudsplan moet vaststellen.
Financiële toelichting
Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 4 van het bijgevoegde wegenonderhoudsplan.
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