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10raad00558
Lage Heideweg krediet beschikbaar stellen

Krediet beschikbaar stellen voor de voorbereidende werkzaamheden in 2010 in het kader van de Lage
Heideweg.

Wij stellen u voor om:
1. voor de voorbereidende werkzaamheden in 2010 in het kader van de Lage Heideweg een krediet ter
beschikking te stellen van € 155.000,- (excl. BTW). Voor de voor rekening van de gemeente
blijvende kosten wordt beschikt over de algemene reserve.
2. de begroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Tot op heden zijn er 2 voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor het project Lage Heideweg voor
een totaal van € 347.250.
Na de vaststelling van het bestemmingsplan Lage Heideweg op 26 november 2009 breekt een volgende
fase aan waarvoor een krediet beschikbaar gesteld dient te worden.
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In 2005 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 103.000 en in 2006 van € 244.250. In
totaliteit dus een bedrag € 347.250. Deze kredieten waren bestemd voor de MER-procedure en de
bestemmingsplanprocedure. Deze fasen zijn afgesloten met de vaststelling van het bestemmingsplan Lage
Heideweg op 26 november 2009 door de gemeenteraad van Valkenswaard. Bij de jaarrekening van 2009
wordt financiële verantwoording afgelegd over deze kredieten incl. de in een intentieovereenkomst
afgesproken bijdrage die de gemeente Valkenswaard inmiddels heeft ontvangen van de provincie NoordBrabant.
Voor de werkzaamheden in 2010 voor het project Lage Heideweg dient een krediet beschikbaar te
worden gesteld voor de volgende onderdelen.
0. Gemaakte kosten tot en met juli 2010:
€
90.000
1. Afronden Voorlopig ontwerp:
€
45.000
2. Voorbereiden aanbestedingsfase:
€
5.000
3. Completeren dossiers grondaankopen:
€
6.000

4. Personele ondersteuning gemeente Valkenswaard:
5. Onvoorzien:

€
€

4.000
5.000

Totaal (inclusief reeds gemaakte kosten, exclusief BTW)

€

155.000

De posten 0 t/m 5 komen deels voor rekening van de provincie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de
intentieovereenkomst tussen Valkenswaard, Bergeijk en de provincie. Facturering hiervan kan na
uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden. Voor de voor rekening van de gemeente blijvende kosten
wordt beschikt over de algemene reserve.

De lopende werkzaamheden in 2010 afronden, opdat het project voortvarend kan worden doorgestart,
zodra gemeente Bergeijk haar bestemmingsplan Lage Heideweg vaststelt.
#

Krediet beschikbaar stellen.
$

De Lage Heideweg is nodig ter ontsluiting van de woonwijk Lage Heide ten zuiden van Dommelen en het
is een schakel in de oplossing van de regionale verkeersproblematiek rond de N69. Tevens heeft de raad
de Lage Heideweg onlosmakelijk verbonden met de Europalaan.
Door de lopende werkzaamheden af te ronden wordt kan een kader worden vastgesteld als vertrekpunt
voor de toekomstige doorstart en wordt voorkomen dat de werkzaamheden van de afgelopen maanden
teniet gedaan worden.
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Bij de kredietaanvraag voor de wegaanleg zal verantwoording worden afgelegd over de kredieten voor
afronding van de lopende werkzaamheden: Voorlopig Ontwerp, voorbereiding aanbestedingsfase en
dossiervorming grondverwerving.
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De werkzaamheden in dit kader worden in 2010 afgerond.
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De kosten voor het afronden van de lopende werkzaamheden in 2010, zoals vastgelegd in collegevoorstel
10b&w00558, wordt geraamd op € 155.000,- (excl. BTW). Voor de voor rekening van de gemeente
blijvende kosten wordt beschikt over de algemene reserve.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

(

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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