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Uitvoeringskrediet rioolrenovatie 2019

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Op 20 november 2018 besloot u:
 in te stemmen met de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan de riolering in de wijk
Vijfhoeven in Vlijmen;
 kennis te nemen van het maatregelplan;
 deze onderhoudswerkzaamheden uit te werken in een bestek en dit aan te besteden conform het
aanbestedingsbeleid.
Dit voorstel gaat over het beschikbaar stellen van een krediet om de uitvoering van het maatregelplan te
kunnen realiseren.
Feitelijke informatie
De werkzaamheden in de wijk Vijfhoeven in Vlijmen bestaan uit het vervangen van huis- en
kolkaansluitingen, deelreparaties, relinen, inclusief freeswerk en inspectiewerkzaamheden.
Op 25 februari jl. zijn de prijsaanbiedingen voor de reparatie en onderhoudswerkzaamheden uit het
maatregelplan ontvangen.
De opdrachten kunnen worden gegund aan de aannemers. Voordat opdracht kan worden gegeven, moet
een krediet beschikbaar worden gesteld. In dit krediet zijn naast de met deze opdracht gemoeide kosten ook
de kosten voor in- en extern toezicht, kwaliteitscontrole en controleberekeningen opgenomen.
Inzet van middelen
De totale kosten van de werkzaamheden uit het maatregelplan bedragen op basis van de aanbesteding
€ 367.500 exclusief btw. Bij het opstellen van het Waterplan is rekening gehouden met een jaarlijkse
investeringsbehoefte voor vervangingsinvesteringen en verbeteringsinvesteringen. Het beschikbaar te
stellen krediet van € 367.500 past binnen het in de begroting 2019 voor investeringen beschikbare bedrag.
Conform het vastgestelde Waterplan komt deze investering ten laste van de spaarvoorziening riolering.
Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s.
Procedure / vervolgstappen
Als u volgens dit voorstel besluit, worden de opdrachten voor de uitvoering van de werkzaamheden gegund.
De werkzaamheden kunnen naar verwachting in de eerste helft van 2019 starten en zullen voor het einde
van 2019 worden afgerond.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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Uitvoeringskrediet rioolrenovatie 2019
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 9 april 2019
besloten:
een krediet beschikbaar te stellen van € 367.500 voor rioolrenovatie in 2019.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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