
Beste Marga, 

De KBG heeft een reactie aan de AC gestuurd over het voorstel aan het AB met het verzoek om het 

investeringsbudget voor Vervanging infrastructuur te verhogen. 

Groeten, Sjon (voorzitter van de Klankbordgroep) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Van: Sjon Mulder  

Verzonden: maandag 17 mei 2021 10:27 

Aan: 'Astrid Huisman (ahuisman@stedebroec.nl)' ahuisman@stedebroec.nl 

Onderwerp: Reactie KBG DeSom op verzoek extra investeringsbudget 

 

Beste Astrid, 

Het AB van DeSom heeft een voorstel met het verzoek een extra investeringsbudget voor vervangen 

infrastructuur te accorderen behandeld maar nog geen besluit genomen. Zij willen ook advies van de 

AC. 

Hieronder het advies van de KBG: 

Het voorstel gaat om het verhogen van een reeds geaccordeerd investeringsbudget voor Vervanging 

Infrastructuur met € 0,5 mln. In 2018 is al een investeringsbudget van € 2,3 mln geaccordeerd, maar dit 

is in 2020 aanbesteed en nu blijkt door inflatie, aanvullende eisen en aangescherpte eisen dat het € 0,5 

mln duurder wordt. Dit leidt voor deze investering de komende jaren tot extra kapitaallasten. Waarom is 

het extra gevraagde budget een inschatting? Nu is toch bekend wat het werkelijk gaat kosten? 

Of dit ook gevolgen gaat krijgen voor de begrote bijdragen voor de komende jaren weten we hiermee 

niet. De consequenties worden opgenomen in de NJR en wellicht worden deze ‘opgevangen’ door ander 

mutaties. 

Waarschijnlijk wist DeSom in 2020 ook dat er aanvullende eisen waren, dat er inflatie is en dat er 

aangescherpte eisen zijn. Dan hadden eerder de gevolgen in kaart kunnen worden gebracht. Nu zijn 

gemeenten al druk bezig met de begroting 2022. Dus eerder ontwikkelingen in beeld brengen. Dan had 

dit bij de kaderbrief en vervolgens ook bij de begroting 2022 opgenomen kunnen worden. 

Verder is de KBG nieuwsgierig of de vrijval van kapitaallasten is verwerkt in de meerjarenraming. Er zijn 

investeringen 2016 waarvan de kapitaallasten vrij vallen in 2022. Volgens ons heeft DeSom al eens 

aangegeven dat de vrijval nog niet is verwerkt. Wellicht kan DeSom voor het AB de verwachte 

kapitaallasten voor 2022 inzichtelijk maken en nagaan of dit gedekt kan worden door het begrote 

budget kapitaallasten. Dan kunnen we bepalen of de kapitaallasten voor 2022 de bijdragen van de 

gemeenten niet beïnvloeden. Dan kan dit in de NJR worden opgenomen en worden verwerkt voor het 

begrotingsjaar 2022 en verder. 

Een investeringsbudget kan niet worden aangepast zonder akkoord van het AB. Een eventuele 

overschrijding is onrechtmatig.  

Het DB/AB heeft nu geen keuze meer. De verplichtingen zijn al aangegaan. Het kan nu aan de voorkant 

niet bijsturen. DeSom moet dit intern oppakken en het bestuur hier eerder bij betrekken zodat dit in het 

vervolg wel kan. 

Groeten, Sjon Mulder, voorzitter van de Klankbordgroep. 
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