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Ten aanzien van de investeringsplanning op pagina 80 t/m 82 hebben wij behoefte aan een toelichting.  

 Welke nieuwe investeringen vinden er plaats?  

In de investeringsplanning 2019 zijn de volgende investeringen (nieuw) opgenomen: 
- Vervanging 3 brandweerposten 
- Vervanging gemeentelijk handhavingsboot 
- Modernisering entree Kikkerfort 
- Verduurzaming brandweergarage 
- Verbouwing publiekshal 
- GGDrU accommodatie 
- Aanbesteding en integratie telefonie 
- Aanschaf flatbedscanner A0 

 

 Welke investeringen (uit eerdere planningen) zijn komen te vervallen?  

De volgende investeringen zijn komen te vervallen: 
- Riolering en wegen Beekweg en de Termeerweg;  

op basis van nadere inspecties is gebleken dat de rioolstrengen van de Temeerweg en Beekweg 

nog in redelijke goede staat zijn en met reparaties van binnenuit hersteld kunnen worden. Hierdoor 

zijn de projecten wegen/riolering van de Temeerweg en Beekweg komen te vervallen.  
- Aanbrengen verlichting langs fietspad Nieuweweg, deze uitgaven voor zover nodig was en kleine 

aanpassingen zijn ten laste gebracht van de exploitatie. 
 

 Kan het College een toelichting geven over de keuzes die zij maakt t.a.v. de investeringen in 2019 
en de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke begroting? 

Het college besluit op basis van de argumentatie en motivatie om de investeringswerkzaamheden uit te 
voeren, zoals deze in het investeringsplan zijn opgenomen. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden 
kan worden gestart met de uitvoering van de investering. Bij het gereed melden van de uitgevoerde 
investeringswerkzaamheden worden de kapitaallasten in het volgende begrotingsjaar verantwoord. 

 

 Kan de investering modernisering entree Kikkerfort worden toegelicht? 

In het sport- en recreatiecentrum ’t Kikkerfort is in 2010 het zwembad gerenoveerd. Aangezien de 
middelen destijds beperkt waren, is er voor gekozen om alleen het zwembad op te knappen. De entree, 
ontmoetingsruimte, horeca en de sportzaal zijn daardoor niet meegenomen. Ondertussen zien we in de 
regio (en ook landelijk) dat soortgelijke voorzieningen steeds moderner worden ingericht: naast aandacht 
voor de juiste informatievoorziening, een toegankelijke en uitnodigende entree en ontmoetingsruimte 
wordt ook de verbinding gemaakt met een laagdrempelige integrale horecavoorziening.  
Om met de tijd mee te gaan dient de entree en ontmoetingsruimte inclusief horeca voor ’t Kikkerfort te 
worden gemoderniseerd. Een moderne ruimte nodigt uit voor ontmoeting. Hierbij wordt tevens onderdak 
geboden aan het Sportpunt Stichtse Vecht. Waarmee een laagdrempelige informatievoorziening over 
sporten, bewegen en gezonde leefstijl wordt geïntegreerd in deze multifunctionele voorziening.  Met als 
doel om nieuwe bezoekers te trekken, huidige bezoekers vaker terug te laten komen en inwoners actief 
en laagdrempelig te kunnen bereiken. 
 

 Kan de investering vervanging gemeentelijk handhavingsboot worden toegelicht? 

Voor de controle op bouwactiviteiten in onder andere de Kievitsbuurten maar ook elders in onze 
waterrijke gemeente, maakt de gemeente gebruik van een stalen kajuitmotorboot. Er wordt zomer en 
winter mee gevaren. Het bouwjaar van de boot is niet bekend, maar de boot is minimaal 36 jaar oud. 
Door de leeftijd van de boot is de onderhoudstoestand matig tot slecht te noemen. De dieselmotor start 
moeizaam en de kosten voor het onderhoud wegen niet meer op tegen de aanschaf van een nieuw 
(duurzaam) vaartuig.   
Na onderzoek is gebleken dat er op de 2e handsmarkt geen geschikt aanbod is, er is dus maatwerk 
nodig in de vorm van nieuwbouw. Nieuwbouw geeft ook de mogelijkheid om een duurzaam vaartuig aan 
te schaffen in de vorm van elektrische aandrijving en onderhoudsarm aluminium. De verwachte 
levensduur hiervan is minimaal 30 jaar. 
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 Kan de investering riolering Eendracht 2e fase worden toegelicht (ad. 2,2 mln euro ).  

Uit de klimaatstresstesten is gebleken dat de Eendracht een risicogebied is voor wateroverlast.  
Daarnaast is het gemengde rioolstelsel aan vervanging toe omdat er meerdere hoge schadebeelden 
zijn, waaronder verzakkingen van het riool en scheuren in de rioolbuizen.   
  
Tijdens het vervangen van het riool wordt een gescheiden stelsel aangelegd en de openbare ruimte 
wordt afgekoppeld. Ook zullen klimaat adaptieve maatregelen genomen worden in de openbare ruimte 
zodat er meer water geborgen kan worden in de Eendracht.  
  
De Eendracht bestaat uit 2 fases. Fase 1 heeft betrekking op de straten ten noorden van de Irenestraat 
en fase 2 op de straten ten zuiden van de Irenestraat. 
 

 In de begroting 2018 stond ook de investering riolering Eendracht 1e fase voor een bedrag van 
2,2 mln euro. Klopt het dat er in totaal 4,4 mln moet worden geïnvesteerd in de riolering 
Eendracht? 

Dat klopt. Tijdens fase 1 zullen dezelfde werkzaamheden uitgevoerd worden als in fase 2.   
 

In het overzicht met investeringen 2019 missen we de aanleg van de twee rotondes aan de Burgemeester 
Waverijnweg in Maarssenbroek.  
 

 Hoe zit dit? 

De investering met betrekking tot de aanleg van de rotonde aan de Burgemeester Waverijnweg-
Ruimteweg-Safariweg en Burgemeester Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg deze zijn opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma 2017-2020 van het GVVP in het jaar 2018 voor uitvoering. In de 
programmabegroting 2018 zijn beide investeringen in de planning opgenomen. We starten met de 
voorbereiding in 2018.              
 
 


