
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  7 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Martin Damveld, Openbare werken  

Onderwerp:  Uitgaven groot onderhoud wegen 2010 - 2014 

 

1. Aanleiding 

In de commissies Fysiek en Algemeen van oktober 2013 is toegezegd de gemeenteraad een 

overzicht te verstrekken van de uitgaven groot onderhoud wegen van 2010 tot 2014.   

2. Inhoudelijke mededeling 

Onderstaand de begrote uitgaven voor groot en klein onderhoud aan verhardingen en 

deklagen over de jaren 2010-2016. Er is in de afgelopen jaren een aantal incidentele middelen 

ingezet om een deel van de achterstand en de gevaarlijke situaties weg te werken. Tevens is 

een aantal jaren een storting naar de algemene reserve gedaan ter afdekking van eerder 

gemaakte kosten voor de Koekoek in Markelo.  

 

 
 

 

 

 

begroot begroot begroot begroot begroot begroot begroot

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

basisbedrag groot onderhoud 1.031.545€  1.032.436€  1.009.966€  960.625€       1.296.425€  1.296.425€  1.296.425€  

korting kadernota 2013  25.000-€         30.000-€       -€ 60.000 -€ 100.000

onderhoud door rayons OW 412.311€     412.811€     468.410€     466.301€       

onderhoud door OW (centraal) 148.801€     148.801€     148.801€     

onderhoud belijning 25.834€       23.042€       

aanleg graskeien 577.612€      

extra krediet veiligheid 1.240.000€  

extra krediet onderhoud 1.000.000€  1.500.000€    

terugstorting Koekoek 293.750-€     293.750-€     293.750-€     

totaal onderhoud 1.753.552€  1.174.539€  3.424.626€  2.901.926€    1.415.226€  € 1.385.226 1.345.226€  
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In 2010 was er extra geld voor aanleg van graskeien beschikbaar. Tot en met 2012 is een 

jaarlijkse dotatie gedaan naar de algemene reserve voor herinrichting Koekoek Markelo. In 

2012 en 2013 zijn er incidentele extra middelen beschikbaar gesteld van respectievelijk 

€ 2.24 mln. en € 1,50 mln. Vanaf 2014 is voor groot onderhoud een budget beschikbaar van 

€ 1.266 mln. Dit bedrag wordt conform de kadernota 2013 de komende jaren als volgt gekort: 

2014  €  30.000 

2015  €  60.000 

Vanaf 2016 € 100.000 

 

 

 

 

 


