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Geachte heer, mevrouw,
De fractie van de PvdA heeft twee informatieve vragen gesteld m.b.t. de sessie van a.s.
donderdag inzake het openbare verlichtingsplan. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag l :
Wat wij missen in de financiële paragraaf is een opgave van de al bestaande openbare
verlichting welke gelet op waardering en afschrijving al afgeschreven is. Graag een opgave
hiervan.
Tot nu toe werden verlichtingsarmaturen niet afgeschreven. Nieuwe armaturen werden
gedekt vanuit een onderhoudsbudget en projecten zoals de VINEX. Uit dit
onderhoudsbudget worden ook schilderwerk, het opheffen van storingen, lichtmetingen etc.
gedekt.
Over 2012 zijn 1.450 van de ca 36.000 verlichtingsarmaturen technisch afgeschreven en
aan vervanging toe.

Vraag 2:
Is voor die bestaande al afgeschreven openbare verlichting al vervanging voorzien in de
bestaande begroting of is dit onderdeel van de kapitaalslasten behorende bij de in het RV
genoemde krediefaanvraag?
Zoals uit het voorgaande blijkt is in het verleden niet met economische afschrijvingen
gewerkt. In onze financiële verordening, onderdeel investeringsrichtlijnen, is bepaald dat
vervangingen van deze omvang door middel van investeringen met daarbij behorende
afschrijvingen moeten worden gedekt.
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Daarom is gekozen voor het aanvragen van een krediet.
In de verwachting hiermee de vragen van de PvdA te hebben beantwoord.
'ív'let vriendelijke groet,

