Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V:
Agendapuntnr.
Onderwerp

30 juni 2010
21
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1. Inleiding
Het kredietvoorstel betreft het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor renovatie van
de vier vloeddeuren van de keersluis in Schoonhoven.

2. Voorstel
Wij stellen u voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van totaal € 55.000 voor de
renovatie van 4 stuks vloeddeuren van de keersluis in Schoonhoven.

3. Achtergrondinformatie
Het voorgestelde kredietaanvraag voorziet in de uitvoering van de werkzaamheden.

4. Motivering voorstel
De keersluis in Schoonhoven maakt onderdeel uit van de primaire waterkering. Door langdurige
scheefstand van de deuren zijn de deuren vervormd en is slijtage ontstaan aan het
draaimechanisme en de heugelstangen. Hier is in het onderhoudsadvies van 2006 geen rekening
mee gehouden. Voor het herstellen van deze constructie is onvoldoende krediet beschikbaar.
Daarom doen wij een verzoek om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om de constructie
in zijn geheel te herstellen.

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
Investering € 55.000 (inclusief BTW).
Een bedrag van € 49.000 zal ten laste komen van de jaarschijf 2010 op de post “reconstructies
primaire waterkeringen”, van het investeringsprogramma 1, van de programmabegroting.
Het resterende bedrag van € 6.000 (80 uur) zal ten laste komen van de jaarschijf 2010 op de
post “te activeren uren personeel”, van het investeringsprogramma 1, van de
programmabegroting.
Personeel
Uren / fte: 80 uur.
Juridisch/Risico’s
Geen juridische procedure of andere risico’s te verwachten.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Met de gemeente Schoonhoven vindt overleg plaats in het kader van de monumenten wetgeving.
Met de watersport vereniging vindt afstemming plaats zodra de planning voor het uitvoeren van
de werkzaamheden bekend is. De werkzaamheden zullen verder via publicaties in de plaatselijke
bladen worden aangekondigd.

7. Verdere aanpak, procedure, planning
De werkzaamheden zullen voor het gesloten seizoen worden uitgevoerd.

8. Evaluatie
Niet van toepassing.
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