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Inleiding
De gemeente Bergambacht is thans gestart met de uitvoering van de Kadijkselaan, het
gedeelte binnen de bebouwde kom. Hierbij zal de rijweg worden verhoogd. Deze geplande
werkzaamheden zijn eerder genoemd in ons kredietvoorstel reconstructie polderwegen
(maart 2006). Om een goede aansluiting te krijgen met het gedeelte van de Kadijkselaan,
het gedeelte buiten de bebouwde kom, heeft de gemeente Bergambacht ons dit voorjaar
verzocht gelijktijdig met de reconstructiewerkzaamheden van de gemeente mee te doen.
Doordat het gedeelte Kadijk en Kadijkselaan de afgelopen jaren steeds vaker in het kader
van het jaarlijkse onderhoudsprogramma terugkeert om de rijweg verkeersveilig te houden,
kan HHSK onder gunstige financiële condities werken als wordt ingestemd met het verzoek
van de gemeente. De werkzaamheden van de gemeente zijn openbaar aanbesteed. Aan de
aannemer is verzocht de gehanteerde eenheidsprijzen aan ons ter beschikking te stellen.
Met de aannemer is inmiddels overleg gepleegd waarbij hij heeft toegezegd dezelfde
eenheidsprijzen te zullen hanteren als bij de gemeente. De aanneemsom voor de
reconstructie van Kadijk en Kadijkselaan is € 217.000, wat een zeer voordelige aanbieding is.
In 2005 zijn de reconstructiewerkzaamheden van de Benedenkerkseweg-Zuidzijde gestart.
Deze werkzaamheden zijn thans afgerond en opgeleverd. Het gevoteerde krediet bedroeg
€ 792.000. Door een gunstige aanbesteding resteert nog een krediet van € 366.000.
Om van de voordelige aanneemsom voor de reconstructie van de Kadijk en Kadijkselaan
gebruik te maken hebben wij medio dit jaar besloten het werk te gunnen en de kosten te
dekken uit het restant krediet van het reconstructiewerk Benedenkerkseweg-Zuidzijde.
Uit bovenstaand besluit vloeit een begrotingswijziging voort, waarbij het restant krediet van
de Benedenkerkseweg als dekking wordt gebruikt ten behoeve van de dekking van de
uitgaven voor de werkzaamheden voor de ‘Kadijk en Kadijkselaan’.
Voorstel
In vervolg op het bovenstaande treft u bijgaand onderstaande begrotingswijziging ter
vaststelling aan: Begrotingswijziging 2/2006: reconstructie Kadijk en Kadijkselaan in de
gemeente Bergambacht
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