
 

A-9-1 
Voor incidentele projecten te vaak te veel geld, is ook 

budget dat structureel telt: Oud-Loosdrechtsedijk 

 
 
De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op donderdag 10 september 2020, 

 

Gelezen het voorstel groot onderhoud Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotonde ’s-

Gravelandsevaartweg en de kruising Oud-Loosdrechtsedijk – Bleekveld; 

 

Constaterende dat: 

 Onderhoud aan de Oud-Loosdrechtsedijk plaats moet vinden; 

 De wens is de werkzaamheden voor het vaarseizoen 2021 uit te voeren; 

 De commissie RE op 29 april 2020 een voorstel van het college voor een onderhandse 

aanbesteding niet rijp achtte voor behandeling in de raad; 

 Er toen een budget werd gevraagd van € 579.500,- voor het onderhoud van de hele weg. 

 In het nu voorliggende voorstel er een budget wordt gevraagd van maximaal € 885.000,- 

voor het onderhoud van de hele weg met een aantal extra werkzaamheden. 

 

Overwegende dat: 

 Het gevraagde budget nu ruimschoots hoger is en we voor een bezuinigingsopgave staan 

die ook met budgetten uit het fysiek domein gedekt zouden kunnen worden (als je bij 

herhaling eenmalige bedragen bij elkaar optelt heb je structureel geld).  

 De raad het budgetrecht heeft en zo zuinig mogelijk om wil gaan met gemeenschapsgeld. 

 Op basis van de volgende berekening een krediet van € 675.000,- te verantwoorden is: 

 

Budget oorspronkelijk raadsvoorstel :  € 579.500,- 

Compensatie voor ondernemers :    € 15.000,-   (-)  

Niet teerhoudend asfalt  :    € 74.800,-   (-) 

     :  € 489.700,-    

Extra werkzaamheden  

32 putkoppen    :    € 40.000,-   (+) 

Fietspad    :    € 45.000,-   (+) 

Instabiele verharding   :    € 80.000,-   (+) 

Riool     :    € 20.000,-   (+) 

Totaal budget    :  € 674.700,- (afgerond € 675.000,-)   
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Op basis van de berekening de beslispunt 2 en 3 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

 

2. Een budget beschikbaar te stellen van maximaal € 885.000,- € 675.000,-  

3. De kosten te dekken uit: 

       Reserve Rationeel Wegbeheer € 825.000,  € 615.000,- 

       Rioolfonds    € 60.000,-   € 60.000,- 

 

Wijdemeren, 10 september 2020 

 

De raad voornoemd, 

CDA Wijdemeren   De Lokale Partij     

    

Eric Torsing    Gert Zagt      

  

 


