Van: rob roos <nicolroos@planet.nl>
Verzonden: maandag 18 februari 2019 10:18
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: techn vraag indicatie van grote financiële toekomstige opgaven

Dag griffie,
willen jullie svp onderstaande vraag doorgeleiden?
Alvast dank
rob roos
De vraag:
Gaarne een overzicht van grote financiële opgaven waar onze gemeente voor kan komen te
staan in de komende 10 jaar. Deze vraag lichten wij als volgt toe:
De begroting bevat o.a. een investeringsplanning. Maar daarin lijkt bv geen voorziening te
zijn voor kosten van onderhoud etc van de beide monumentale panden die in bezit zijn van
SV. Welke onderhoudskosten zijn te voorzien? Voor de bruggen in onze gemeente geldt
dezelfde vraag.
Aan andere grote financiële opgaven denken wij bv aan bodemdaling, paalrot,
asbestverwijdering, en aan kosten die een vervolg zijn op besluitvorming tzt over alle
onderwerpen die in U10 aan de orde zijn, w.o. bv mobiliteit en bereikbaarheid,
parkeervoorzieningen bij NS knooppunten en de ontwikkeling van de knooppunten
Maarssen en Breukelen. Hierbij kan van co‐financiering sprake zijn.
Wij vernamen dat de provinciale subsidies voor lokaal maatwerk afnemen. Welke
maatregelen worden er nu getroffen om toch de infra structuur te verbeteren, mede gelet
op het gegeven dat de voorziening voor onderhoud wegen in 2022 met ca 3,5 milj gedaald
zal zijn.
Komt de raming in de begroting voor klimaat adaptieve maatregelen overeen met de
afspraken die met de VRU zijn gemaakt over preventieve maatregelen wateroverlast?
Hoeveel gaat de uitvoering van het IBP kosten en zijn die kosten begroot, bv als een
stelpost?
Het voorgaande is slechts als voorbeeld en als een willekeurige greep en zeker niet
limitatief.
Waar het om gaat is de vraag naar een totaal overzicht van belangrijke en grote
voorzienbare opgaven (eenmalige kosten en investeringen) voor de komende 5 jaar. En
kunnen daarbij de financiële consequenties en die(nog) niet of onvoldoende in de begroting
staan vermeld, waaronder ook de dekking voor overschrijdingen in het sociaal domein bij
gezet worden?
fractie Streekbelangen / Rob Roos

