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Onderwerp: 

Beantwoording schriftelijk ingediende openstaande vragen over de eerste bestuursrapportage 2013 

Kennisnemen van: 

De antwoorden op de nog openstaande vragen over de voorjaarsrapportage 2013 

Inleiding: 

Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2013 in de commissie Middelen konden niet alle 
vragen worden beantwoord. Met de fracties is de procedureafspraak gemaakt dat de niet-beantwoorde 
vragen per fractie gebundeld in schriftelijke vorm bij de griffie konden worden ingediend en dat deze dan 
nog vóór de behandeling in de raad beantwoord zouden worden. U treft de antwoorden op de vragen die bij 
de griffie zijn binnengekomen in deze raadsinformatiebrief aan. 

Kernboodschap: 

Per vraag treft u hieronder de relevante tekst uit de bestuursrapportage, de vraag en het antwoord aan. 

Tekst (pag. 12) 
Verlegregeling kabels en leidingen 
In 2009 of 2010 zijn alle rekeningen van verleggingen van kabels en leidingen door Stedin bevroren in 
afwachting van een nieuwe verlegregeling als bijlage bij de AVOI. Dit betrof in ieder geval twee projecten 
(Overstek/Kapberg/De Werf in Kamerik en Hoofdweg in Zegveld). Beide betreffen een tweede verlegging. 
Er is toen afgesproken deze rekeningen te zijner tijd langs de nieuwe regeling te leggen en dan af te 
rekenen. Hiervoor is destijds geen verplichting opgenomen. Beide projecten zijn al afgesloten. De 
verlegregeling is nagenoeg rond en de rekeningen zijn nu opnieuw ingediend bij de gemeente. Het betrof 
een totaal van € 258.000,-. Onlangs heeft nader overleg plaatsgevonden en zijn de rekeningen na 
onderhandeling teruggebracht tot ongeveer € 95.000,-. Voorgesteld wordt deze onvoorziene uitgaaf te 
dekken uit de reserve IBOR. 



Vraag (CDA-fractie) 
1) . Stedin in Zegveld (pag 12). Kunt u de situatie met Stedin nader toelichten die hier staat beschreven? Ik 
hoor ook geluiden dat de verbeteringen in Zegveld, Prunuslaan en Lijsterbeslaan, vertraagd zijn door 
Stedin. Klopt dat? 

Antwoord 
De situatie met Stedin betreft twee oude rekeningen. Die konden we niet goed meer langs de nieuwe 
regeling leggen, omdat de offertes destijds erg grof en onduidelijk zijn opgesteld en dus geen juiste 
informatie bevatten. Uiteindelijk is de hoogte van de rekeningen uitonderhandeld. 
De Prunuslaan en Lijsterbeslaan te Zegveld zijn onderdeel van het project Eikenlaan. 
Dit project is uitgesteld in verband met overleg met Stedin over de nieuwe verlegregeling. Door de nieuwe 
verlegregeling zouden het gekozen materiaalgebruik en de wijze van aanleg erg kostbaar worden. Daarom 
is naar alternatieven gezocht en kunnen we nu het plan opnieuw uitwerken en aanbesteden. Zodra de 
planning definitief is zullen we deze bekend maken. 

Tekst (pag. 10) 
Duurzaamheid Batensteinbad 
Ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen Batensteinbad is een extra bedrag nodig van € 61.500,-. De 
jaarlijkse lasten van deze investering worden terugverdiend via lagere energielasten. Hiertoe is een 
overeenkomst gesloten met Optisport. 

Vraag (CDA-fractie) 
2) . Contracten tussen Optisport en zwembaden (pag. 10). Gemeente heeft bij moeten passen bovenop de 
exploitatie. Hoe verhoud dit zich tot de dubbele taakstelling van €20.000,- voor beide baden? 

Antwoord 
Er zijn nadere afspraken met Optisport gemaakt over de afrekening van de energielasten. Deze hebben 
geen invloed op de exploitatiebijdrage (daarvoor gelden nog steeds de lopende contracten die nog tot 1 juli 
2015 van toepassing zijn). De nadere afspraken moeten ervoor zorgen dat de voordelen als gevolg van de 
duurzaamheidsinvestering terugvloeien richting gemeente. 

Vervolg: 

De bestuursrapportage voorjaar 2013 is geagendeerd voor de raad van 27 juni 2013 
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