MEMO
Aan

:

(burger)raadsleden

Van

:

College van B&W

Datum

:

15 oktober 2013

Onderwerp

:

Politieke besluitvormingsroute Maatwerkeg / reconstructie Bovenweg +
Voorburggracht

Ontwerp Maatwerkweg is opgesteld via interactief proces met bewoners en belangengroepen.
Projectgroep met gemeentelijke disciplines
Klankbordgroep per deelgebied, 3 maal bijeengeweest.
Bewonersavonden 2 maal.

Datum
20-09-2011

Besluitvorming.
toelichting van projectteam in het college over de inventarisatie en het
schetsontwerp, toestemming van het college om het schetsontwerp te presenteren
op een politiek-bestuurlijke-avond

11-10-2011

politiek bestuurlijke avond over inventarisatie en schetsontwerp

10-01-2012

politiek bestuurlijke avond over het concept voorontwerp (incl. kostenraming)

14-02-2012

collegebesluit vaststellen voorontwerp

16-10-2012

1e behandeling in college van het definitief ontwerp

30-10-2012

2e behandeling in college van het definitief ontwerp

13-11-2012

besluit college over het definitief ontwerp en raadsvoorstel

8-1-2012

1 behandeling in forum

5-2-2013

2 behandeling in forum

26-2-2013

Raadsvergadering, i.v.m. nieuwe informatie over de mogelijke toekenning van
subsidie terugverwezen naar forum.

12-3-2013

3 behandeling in forum. Forum is vooraf geïnformeerd over de subsidie
beoordeling. De subsidie beoordeling is als vergaderstuk aangeboden.

26-3-2013

Raadsvergadering, voorstel Maatwerkweg verworpen. Motie aangenomen waarin
wordt voorgesteld om de beschikbare middelen en subsidie in te zetten om de
weggedeeltes op sobere wijze in te richten, waarbij bepalingen uit de subsidie

e

e

e

beoordeling van de provincie als leidraad gelden. Verzoek aan college om z.s.m.
met voorstel te komen.
In feite heeft de gemeenteraad daarmee de kaders (ontwerp) bepaald voor de
herinrichting, namelijk de aspecten die in de subsidie beoordeling worden
genoemd.
18-6-2013

Forum behandeling voorstel reconstructie Bovenweg en Voorburggracht:
reconstructie op basis van beoordeling subsidie. Vrijgeven van de middelen.
Toezegging ontwerp t.k.n. naar de gemeenteraad.

19-6-2013

Raadsvergadering, voorstel reconstructie Bovenweg en Voorburggracht unaniem
aangenomen (hamerstuk).

17-9-2013

Collegebesluit start aanbesteding reconstructie Bovenweg en Voorburggracht.
Ontwerp ter kennisname aan de gemeenteraad.

Het raadsvoorstel Maatwerkweg is verworpen op diverse uiteenlopende gronden. Het betrof vooral de
hoge kosten die gemoeid waren met de uitvoering van het hele plan en waarvoor geen zicht was op
financiële dekking.
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