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Onderwerp: Uitvoering motie "wegenbeleidsplan" 9 november 2021. 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 2021 werd door uw raad unaniem de 

CDA-motie "wegenbeleidsplan" aangenomen. In deze motie wordt het college 

opgedragen om: 

1. Besluiten over rehabilitatie/reconstructies van meer dan € 5 ton aan de raad voor te 

leggen; 

2. Het jaarprogramma groot onderhoud aan de raad voor te leggen; 

3. Het meerjaren investeringsplan wegen (Mip) aan de raad ter besluitvorming voor te 

leggen. 

Ad 1. Besluiten over rehabilitatie/reconstructies van meer dan € 5 ton aan de raad 

voor te leggen; 

In principe is deze optie goed in te passen in het besluitvormingstraject van de individuele 

projecten voor rehabilitatie/reconstructie van meer dan € 500.000,-. 

Feitelijk zou men dit standaard kunnen uitvoeren voor alle opgevoerde projecten in het 

Meerjaren Investeringsplan Wegen (MIP wegen). 

Deze optie doet ook het meeste recht aan de uitgangspunten binnen het duale bestel, 

waarbij de raad (transparant) over zaken wordt geïnformeerd en als zodanig (tussentijds) 

hun controlerende functie kan uitvoeren. 

Binnen de tijdlijn, de noodzakelijke processtappen en bijbehorende doorlooptijd in de 

voorbereiding van een (infra-) project zou het meest optimale moment voor een 

raadsinformatiebrief zijn na aanbesteding en definitieve besluitvorming en/of 

kredietbesluit voor het onderhavige project. Uw raad wordt zodoende volledig 

geïnformeerd over de plannen, participatietraject, aanbesteding en definitief kredietbesluit 

van ons college. 

  

Daarnaast worden de leden van de raad bij MIP projecten uitgenodigd om als toehoorder 

aanwezig te zijn bij de presentatie van het ontwerp aan bewoners en belanghebbenden 

en worden de leden van de raad uitgenodigd voor de informatie bijeenkomst vóór de start 

van de uitvoering, waarbij directe detailinformatie gegeven wordt over de uitvoering, 

planning en verdere uitvoeringstraject van het betreffende project. 
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Ad 2. Het jaarprogramma groot onderhoud aan de raad voor te leggen;   

Na vaststelling van de budgetten door de raad zal op basis van een gedetailleerde 

technische inspectie én technische urgentie een jaarprogramma ‘groot onderhoud wegen’ 

ambtelijk worden vormgegeven en ter besluitvorming aan het college van Burgemeester 

en Wethouders worden voorgelegd. 

Na afronding van deze besluitvorming zal uw raad aansluitend worden geïnformeerd over 

het vastgestelde groot onderhoud wegen in het betreffende boekjaar. 

Ad 3. Het meerjarenplan investeringen wegen (MIP) jaarlijks aan de raad ter 

besluitvorming voor te leggen; 

Verdere invulling van dit onderdeel van de motie is niet noodzakelijk omdat het MIP 

wegen - zoals gebruikelijk - jaarljks ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd 

  

Werd in het verleden door de gemeenteraad slechts over de 1° jaarschijf een besluit 

genomen, dit jaar zal worden voorgesteld het MIP wegen over planjaar 2023 en het 

Meerjarenperspectief 2024-2026 vast te stellen. 

Vervolgens zal jaarlijks bij de vaststelling van de nieuwe begroting voor het opvolgend 

planjaar de bijstelling van het MIP wegen ter besluitvorming aan uw raad worden 

voorgelegd. 

Vertrouwende u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ Locoburgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Mr. J.E.M. Custers 
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