Commissie-format
Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling.
Vastgesteld in B en W vergadering van : 27 januari 2015
Onderwerp: Programma Onderhoud Wegen 2015 (POW 2015)
Inhoud
Team Wegen verzorgt het beheer en onderhoud van de verhardingen, openbare verlichting en de
verkeersregelinstallaties in Helmond. Van de operationele jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s wordt elk jaar
in november een rapportage opgesteld. Dit is het POW (Programma Onderhoud Wegen).
Het POW geeft inzicht in:
 de uitgevoerde onderhoudswerken van het voorgaande POW;
 de uit te voeren werkzaamheden voor het komende jaar;
 de toekomstig geplande onderhoudswerken met een doorkijk van 2 jaar;
 de onderhoudsbudgetten.
.
In het kader van het POW 2015 worden voor de verhardingen 12 solo en 6 integrale onderhoudswerken
uitgevoerd. Daarnaast worden 2 kostenbijdragen gedaan aan andere projecten in Helmond. Het
onderhoudsprogramma van de openbare verlichting voorziet in 11 onderhoudslocaties waarbij per locatie in
meerdere straten onderhoud aan de verlichting wordt uitgevoerd. Voor wat betreft de
verkeersregelinstallaties zijn 8 onderhoudslocaties opgenomen voor grootschalig onderhoud. Welke van
deze 8 worden uitgevoerd is nog onbekend omdat momenteel voor 4 locaties wordt onderzocht of de
verkeersregelinstallaties kunnen komen te vervallen. Afhankelijk van de resulaten van dit onderzoek wordt in
2015 het definitieve onderhoudsprogramma bepaald.
Het budget voor grootschalig onderhoud van de kapitaalgoederen bedraagt:
 € 2.601,588,= voor de verhardingen
 € 866.065,= voor de openbare verlichting
 € 173.376,= voor de verkeersregelinstallaties
Daarnaast wordt € 295.500,= bijgedragen aan de integrale projecten door andere afdelingen en teams.

Financiële aspecten en dekking: Het Programma Onderhoud Wegen 2015 kan worden uitgevoerd binnen
de beschikbare onderhoudsbudgetten zoals deze in november 2014 zijn vastgesteld tijdens de behandeling
van de begroting voor 2015.

Met dit verzoek mee te zenden stukken:
Het Programma Onderhoud Wegen 2015

Het college van B en W verzoekt:
Ter kennisname voor te leggen aan de commissie Omgeving op 10 februari 2015.

