
Investering Programma Toelichting

Nieuwe raadszaal Bestuur De verbouwing van de nieuwe raadszaal start in 2019 en loopt door tot in 2020. 

Nieuwe raadszaal meubilair en bekabeling Bestuur De verbouwing van de nieuwe raadszaal start in 2019 en loopt door tot in 2020. 

Modernisering ICT infrastructuur Bestuur Office 365 gaat pas begin 2020 live, waardoor het adoptieprogramma ook dan pas gaat 

lopen.

Nieuwe raadszaal installaties Bestuur De verbouwing van de nieuwe raadszaal start in 2019 en loopt door tot in 2020. 

Nieuwe raadszaal AV-installaties Bestuur De verbouwing van de nieuwe raadszaal start in 2019 en loopt door tot in 2020. 

Vervanging programmatuur website en social intranet Bestuur In het najaar 2019 wordt fase 1 opgeleverd. Fase 2 start eind 2019 en loopt door tot in 

2020. 

Project digitaliseren klantprocessen Bestuur Dit project heeft vertraging opgelopen en loopt door tot in 2020. 

Verbouwing publiekshal Bestuur Door de complexiteit van het project en een langere doorlooptijd van de aanbesteding, 

zullen de werkzaamheden voor de aanpassing van de publiekshal ook nog tot in 2020 

worden voortgezet. 

Flatbedscanner A0 Bestuur De scanner wordt aangeschaft in 2020. De aanbesteding kan pas gestart worden nadat 

het bouwdossier proces optimaal gedigitaliseerd is. 

Vervanging 3 brandweerposten Veiligheid De oplevering van deze brandweerposten is naar verwachtring in 2020. 

Riolering Herenweg/Gageldijk Fysiek De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het 

project.

Riolering fietsroute Breedstraat - centrum ZW Fysiek Deze investering wordt meegenomen in de ontwikkeling van het Harmonieplein

Riolering Ruwielstraat Fysiek De werkzaamheden van deze investering lopen door in 2020

Wegen Herenweg/Gageldijk Fysiek De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het 

project.

Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg Fysiek De voorbereiding van dit project vind plaats in 2020 en uitvoering vind plaats in 2021. 

Deze investering is volgend op de investering Fietspad Safariweg - Haarrijnweg 

Maarssen

Aanleg rotonde Burg Waverijnweg - Ruimteweg - Safariweg Fysiek De voorbereiding is gestart, de uitvoering van deze investering moet nog worden 

opgestart en zal daardoor doorlopen in 2020

Aanleg rotonde Burg Waverijnweg - Floraweg - Vogelweg Fysiek De voorbereiding is gestart, de uitvoering van deze investering moet nog worden 

opgestart en zal daardoor doorlopen in 2020

Aanleg rotonde Sweserengseweg - afrit N230 Fysiek Door uitloop van de werkzaamheden aan de Waverijnweg is er onvoldoende capaciteit 

om deze investering in 2019 op te starten

Aanleg rotonde Sweserengseweg - Maarsseveensevaart Fysiek Door uitloop van de werkzaamheden aan de Waverijnweg is er onvoldoende capaciteit 

om deze investering in 2019 op te starten

Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa Fysiek De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het 

project.

Riolering D.van Troostwijk Plein Fysiek De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het 

project.

Wegen Fietsroute Breedstraat - centrum ZW Fysiek Deze investering wordt meegenomen in de ontwikkeling van het Harmonieplein

Wegen Ruwielstraat Fysiek De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het 

project.

Ondergrondse containers 2018 - GP 2016-2022 Fysiek Vanwege de vertraging in het uitrollen van het omgekeerd inzamelen, is de investering uit 

2018 nog toereikend. De werkzaamheden van deze investering lopen begin 2020 door.

Ondergrondse containers 2019 - GP 2016-2022 Fysiek Vanwege de vertraging in het uitrollen van het omgekeerd inzamelen, is de investering uit 

2019 nog niet nodig. Deze zal op een later tijdstip worden aangevraagd.

Minicontainers (papier+plastic) 2019 - GP 2016-2022 Fysiek Vanwege de vertraging in het uitrollen van het omgekeerd inzamelen, is de investering uit 

2019 nog niet nodig. Deze zal op een later tijdstip worden aangevraagd.

KPG water en riolering 2018 Fysiek De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het 

project.

KPG verkeersregelinstallatie (VRI) 2018 Fysiek Deze investering wordt meegenomen in het geheel van aanpassingen aan de 

Waverijnweg

KPG duurzaamheid en milieu 2018 Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan opgesteld, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

KPG Meubilair 2018 Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

Riolering K. Doormanweg Fysiek De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het 

project.

Wegen Schippersgracht Fysiek Bij de Schippersgracht zijn tijdelijke maatregelen getroffen. Om de vervanging zorgvuldig 

te laten verlopen wordt op dit moment  de vervanging van de wegen van de 

Schippersgracht voorbereid. Deze investering hangt samen met de investering hieronder.

Beschoeiing Schippersgracht Fysiek Bij de Schippersgracht zijn tijdelijke maatregelen getroffen. Om de vervanging zorgvuldig 

te laten verlopen wordt op dit moment de vervanging van de beschoeiing van de 

Schippersgracht voorbereid. Deze investering hangt samen met de investering 

hierboven.

KPG Beweegbare bruggen Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan opgesteld, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

Buitenruimte BS Fysiek De voorbereiding van de werkzaamheden van deze investering zijn opgestart en het 

project loopt door in 2020. Zoals door u in de Bestuursrapportage besloten wordt deze 

investering in 2022 afgesloten.

Vervanging armatuur 2019 openbare verlichting Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

Vervanging armatuur 2018 openbare verlichting Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

Vervanging mast 2018 openbare verlichting Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

Vervanging mast 2019 openbare verlichting Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

KPG verlichting 2018 Fysiek De werkzaamheden die samenhangen met deze investering, worden ook in 2020 

voortgezet

KPG duurzaamheid en milieu 2019 Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan opgesteld, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

KPG wegen 2018 (tbv Bisonspoor) Fysiek Zoals door u in de Bestuursrapportage besloten wordt dit krediet in 2022 afgesloten.

KPG overige kunstwerken 2018 Fysiek De werkzaamheden die samenhangen met deze investering, worden ook in 2020 

voortgezet

KPG overige kunstwerken 2019 Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

KPG beschoeiing 2019 Fysiek De werkzaamheden die samenhangen met deze investering, worden ook in 2020 

voortgezet

KPG openbaar groen 2019 Fysiek De investering uit 2018 bleek nog voldoende ruimte te hebben om de reconstructies in 

2019 te bekostigen. Daarom is de investering uit 2019 niet aangevraagd

KPG verkeerslichten (VRI) 2019 Fysiek Deze investering wordt meegenomen in het geheel van aanpassingen aan de 

Waverijnweg

Klimaatadaptieve maatregelen 2019 Fysiek De werkzaamheden die samenhangen met deze investering, worden ook in 2020 

voortgezet

KPG meubilair 2019 Fysiek Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze 

investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd

Moderniseren entree Kikkerfort Samenleving Dit project heeft vertraging opgelopen en wordt doorgeschoven naar 2020. 

Investeringen doorgeschoven naar 2020


