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Geachte raad,
Zoals u weet worden jaarlijks in het kader van het proces Werk in Uitvoering (WIU) de
wensen en knelpunten vanuit de wijk- en dorpsraden (WDR) inzake inrichting openbare
ruimte geïnventariseerd. Alle WDR hebben input geleverd voor de afgesproken datum
van 15 januari. Alles is in bijgevoegde lijst opgenomen en tevens voorzien van een
reactie waarbij met het stoplichtenmodel wordt gewerkt. Groen gaan zijn we voornemens
uit te gaan voeren, geel nader onderzoek of overleg met de WDR en rood wordt nog niets
mee gedaan. De input is gebruikt voor het opstellen van de Kadernota in relatie tot
wijzigingen exploitatiebegroting en gewenste/noodzakelijke investeringen.
Onderdeel van het WIU proces is dat tussen het vaststellen van de Kadernota door het
college (uiterlijk 14 mei 2019) en vaststelling Kadernota door de raad (27 juni 2019) de
WDR worden geïnformeerd over zowel de Kadernota maar ook wat het college met de
input heeft gedaan.
Afgelopen jaar is dat gedaan tijdens een partneroverleg met de WDR op 20 juni 2018.
Daar is vanuit de WDR de vraag gesteld over tijdige terugkoppeling en de mogelijkheid
om tussentijds ook nog knelpunten aan te kunnen dragen die januari niet op de lijst
hebben gestaan. In januari input vanuit WDR en pas in juni een inhoudelijke reactie was
een te lange termijn. Het standpunt van het college is nu verwerkt in de bijgevoegde
lijst.
Om transparant in het besluitvormingsproces te zijn hebben we besloten om deze reactie
nu al aan de WDR terug te koppelen. Wel is het zo dat bij een 5-tal punten een afweging
in de Kadernota moet plaatsvinden. Het moge duidelijk zijn dat besluitvorming
hieromtrent nog moet plaatsvinden en dat er vanuit financiële overwegingen nog keuzes
moeten worden gemaakt.
Ook is door de WDR bij het partneroverleg aangeven dat er behoefte is aan een
tussentijds herijkingsmoment. Als er zaken zijn die niet op de volgende WIU cyclus
kunnen wachten bestaat de mogelijkheid altijd dat de WDR dit bij de gemeente
aankaarten. Om dit toch enigszins gestructureerd te houden en bij onze P&C-cyclus aan
te blijven sluiten, hebben we besloten om dit te koppelen aan de 2e Algemene
begrotingsrapportage. Dat zou betekenen dat 15 juli van ieder jaar nieuwe/aanvullende
zaken kenbaar gemaakt moeten worden richting de gemeente. Daarbij wel de
kanttekening dat het urgente zaken moet betreffen.
Van grootste belang in het WIU-proces blijft voor de WDR de datum van 15 januari. Dat
is het moment om de wensen en knelpunten inzake inrichting openbare ruimte kenbaar
te maken zodat ze in de kadernota kunnen worden afgewogen. We hebben het
schematische overzicht van de P&C-cyclus betreffende WIU daarop aangepast waarbij de
weergave boven de jaartalen het besluitvormingsproces bij de gemeente betreft en
eronder de belangrijke data voor de WDR.
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Gewijzigd processchema na besluitvorming college op 26 maart 2019.

Zoals hierboven al vermeld zijn er een 5-tal punten waarbij de afweging bij de Kadernota
moet plaatsvinden. Het betreft hier de volgende nummers op de bijgevoegde lijst:
Nr. 2
Aanvullende middelen vanuit klimaatadaptatie Eurostraat Oeffelt € 70.000.
Maakt onderdeel uit van de afweging ambitie voor klimaatadaptatie. Op 6
juni 2019 is een werkbijeenkomst gepland met de raad waarin het WIU
wordt toegelicht. Tijdens deze werkbijeenkomst is het ook de bedoeling dat
de raad zelf de kaders rondom klimaatadaptatie gaat bepalen.
Nr.5

Verzoek verkeersmaatregelen Beugenseweg Oeffelt, geraamde kosten
€ 120.000. Dit af te wegen in het kader van het nog op te stellen
uitvoeringsplan verkeersveiligheid. Dit ook in relatie tot uitwerking van het
raadsprogramma 2018-2022.

Nr. 26.3

Een investering van € 120.000 voor maatregelen Maasstraat Sambeek, was
al opgenomen in meerjarig IVS bij de begroting 2019. Zal nu opnieuw
moeten worden afgewogen bij de Kadernota.

Nr. 48

Herinrichting Cornelisstraat Vortum-Mullem. Er staat grootonderhoud
gepland van € 60.000 voor 2019. In de memo over het onderhoud wegen
aan de raad (Z/19/682305 – D/19/752762 / RIS 2019-M-453) is het
volgende opgenomen:
Vanuit onderhoud wegen is een oppervlaktebehandeling voorzien in 2019.
In het kader van de inventarisatie WIU 2019 heeft de dorpsraad VortumMullem aangegeven dat ze vinden dat de gehele weg aan vervanging toe
is. Hierin is vooralsnog niet voorzien. Dit zal integraal moeten worden
afgewogen bij de Kadernota 2019. We stellen het voorgenomen onderhoud
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uit totdat besluitvormig hierover heeft plaatsgevonden. De extra kosten om
te komen tot reconstructie worden geschat op € 600.000.
Op 6 juni 2019 is een werkbijeenkomst gepland met de raad waarin het
WIU wordt toegelicht. Tijdens deze werkbijeenkomst is het ook de
bedoeling dat de raad zelf de kaders rondom klimaatadaptatie gaat
bepalen. Hierover is een memo aan de raad gestuurd (Z/18/680458 D/18/743728 / RIS 2019-M-436).
Hier moet dus een afweging in de Kadernota plaatsvinden.
Nr. 87

Veiligheid kruising Burg. Verkuijlstraat/Bilderbeekstraat. Dit maakt
onderdeel uit van de totale reconstructie Burg. Verkuijlstraat zoals op 26
februari 2019 in het college is behandeld en bij vaststelling van de
besluitenlijst op 12 maart is besloten dit mee te nemen bij het proces van
de Kadernota. De totale kosten worden geraamd op € 2.500.000.
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