8) Voorstel inzake Programmaplan N69
Er zijn bij de commissie een groot aantal vragen en opmerkingen over het voorstel. Er wordt
wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- fractie H&G heeft grote vraagtekens bij de gekozen opzet. Ze heeft een groot aantal vragen
ten aanzien van de volgende punten:
/ de kwaliteit en capaciteit binnen de organisatie;
/ de reeds aangegane verplichtingen c.q. gemaakte kosten;
/ de totaal te verwachten voorbereidingskosten;
- van belang is dat de raad “aan de voorkant” betrokken wordt bij te maken keuzes. De raad
moet niet te vaak in een ja of ja (slikken of stikken) situatie geplaatst worden. Teneinde dit te
voorkomen, moet het mandaat van het gebiedsakkoord niet te royaal door het college te
worden geïnterpreteerd. Van belang is dat de raad in alle fasen invloed uit kan oefenen;
- in vervolg op het vorige punt: de aansluitingen op de N69 zijn toch niet in het
gebiedsakkoord bepaald. Aangenomen wordt dat de raad daar nog een standpunt over in mag
nemen;
- de financiering. Vreemd dat er nu meer dan 6 ton voorbereidingskosten niet gedekt is. Ten
tijde van de instemming met het gebiedsakkoord (mei dit jaar) werd aangegeven dat de
budgetten voor de projecten N69 (inclusief voorbereiding) in de begroting zouden zijn
opgenomen;
- geldt voor het programmaplan niet ook de aankoopregeling diensten (dus de bij deze
regeling behorende aanbestedingsregels);
- was de gemeente Valkenswaard wel vertegenwoordigd bij de recent gehouden werkateliers?
- graag de werkgroep in Dommelen als volwaardige gesprekspartner behandelen.
Portefeuillehouder dhr. Wijnen benadrukt dat het rapport van de Rkc met aanbeveling voor
projectmatig werken uitgangspunt is geweest bij het opstellen van het Programmaplan. Verder
benadrukt hij dat bij dit soort project rekening gehouden moet worden met 12 %
voorbereidingskosten. Het thans voorliggende voorstel heeft betrekking op 3%
uitvoeringskosten.
Hij zegt toe dat het college alle (gedetailleerde) vragen van de fractie H&G schriftelijk zal
beantwoorden. Hij benadrukt in dit verband dat uitgangspunt van het college dat er
continuïteit moet zijn. Kennis mag niet verloren gaan. Het voorliggende programmaplan borgt
dat.
Tenslotte zegt hij nog schriftelijk informatie toe over:
+ de aanwezigheid van de gemeente bij de recente werkateliers;
+ nadere informatie omtrent het mandaat van het college. Voor welke zaken heeft het college
mandaat (in verband het mandaat van het gebiedsakkoord) en ten aanzien van welke zaken
wordt de raad geconsulteerd;
+ de voor het Programmaplan geldende aanbestedingsregels. Overigens benadrukt hij “de
bijzondere kwaliteiten” van dhr. Verlijsdonk;

Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

