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Onderwerp: Beschikbaarstelling middelen voor uitvoeringmaatregelen in lijn met Mobiliteitsvisie

De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 28 september 2021.

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
voor 2021 de nog te kunnen nemen verkeersveiligheidsmaatregelen beperkt zijn, terwijl
het wensenlijstje veel langer is;
de vaststelling van hetGWPmet prioriteitenlijstje nog even op zich laat wachten;
door de inzet van het gevraagde budget van €80.000,- er voor het jaar 2021 een overschot
is van €120.000,-;
in de raadsinformatiebrief behorende bij de beraadslaging staat aangegeven dat het
budgetrecht bij de raad ligt en de raad kan besluiten om de niet bestede middelen
beschikbaar te laten blijven voor volgend jaar;
dit besluit formeel genomen moet worden bij de jaarrekening van 2021.

Van mening dat:
door de vertraging van hetGWP een inhaalslag op het nemen van verkeersmaatregelen
op zijn plaats is, ook in het jaar 2022;
we zowel vooruitlopend op als na vaststelling van het GWP zoveel mogelijk
verkeersveiligheidsmaatregelenwillen blijven nemen;
we hiervoor zoveel mogelijk budget beschikbaarwillen stellen en daarvoor naast het
structurele budget in 2022 (€200.000,-) ook het overschot van 2021 (€120.000,-) voor in
willen zetten.

Roept het college op:
om begin 2022 opnieuw met een voorstel te komen voor de uitvoering van maatregelen
die binnen de mobiliteitsvisie passen en de verkeersveiligheid ten goede komen;
bij dit voorstel rekening te houden met het overschot van 2021 en het budget van 2022;
als hetGWP nog voor begin 2022 wordt vastgesteld dan komt deze oproep te vervallen,
maar kan het overschot van 2021 eenmalig betrokken worden bij de besluitvorming
omtrent hetGWP.

En gaat over tot de orde van de dag.

)
/

Heusden een
Frank de Bruijn

Gemeentebelangen
Kees Mustors ". :.

WD Heusden
Bram Lommers " " .» r l.

Deze motie is aangenomen / verworpen / ingetrokken
De raadsgriffier

;:.


