
Toelichting bestaande investeringen 2020-2023

1. tm 3. Masterplan stadhuis/bestuurscentrum - AV middelen en daaraan gekoppelde
werkzaamheden
In de afgelopen jaren zijn er met name in de raadszaal en Leuven- en Trierzaal veel storingen
geweest aan de audiovisuele middelen. Hierbij was ook veel inzet nodig van externe experts. De
audiovisuele middelen zijn sterk verouderd en service is niet meer gewaarborgd. Door de
verbondenheid van de audiovisuele middelen en het tapijt met het meubilair dient ook het meubilair
(dat 15 jaar oud is) te worden vervangen.
Met deze werkzaamheden is in de periode 2020-2022 een bedrag van € 689.750 gemoeid. Deze
kosten kunnen grotendeels worden gedekt uit reguliere middelen voor vervanging en onderhoud. Per
saldo is er een onrendabel krediet nodig van € 210.000.

4 en 5 Werkzaamheden bestuurscentrum
De inrichting van het stadhuis en het bestuurscentrum is op grote delen versleten en aan vervanging
toe. Het groot onderhoud omvat onderhoud aan het pand en de inventaris, zoals schilderwerk binnen,
vloerbedekking vervangen, deurkozijnen en plafonds waar nodig herstellen, houten vloer in de gang
tussen bestuurscentrum en stadhuis herstellen en aanpassen.
Met deze werkzaamheden is in de periode 2020-2022 een bedrag van € 304.000 gemoeid. Deze
kosten kunnen volledig worden gedekt uit reguliere middelen voor vervanging en onderhoud.

6. HR systeem
Het huidige HR systeem moet worden vervangen. Enerzijds omdat het systeem waar we nu gebruik
van maken (HR-Core in huis (Beaufort)) op enig moment ophoudt te bestaan. Anderzijds omdat we dit
systeem al jaren niet opnieuw hebben aanbesteed.
De kosten voor de aanbesteding en implementatie van de HR software worden ingeschat op €
310.000.

7. Geo-Informatie: innovatieve investeringen
De technische ontwikkelingen in het meten en landmeetkundig verwerken van gegevens en de
ontwikkelingen op het gebied van de Geografische Informatie Systemen (GIS) gaan dusdanig
hard dat jaarlijks ruimte wordt gevraagd voor innovatieve investeringen. Voorbeelden van deze
ontwikkelingen zijn draagbare pencomputers voor het meten, elektronische dieptemeting en
reflectorloze tachymeters. De kapitaallasten van deze investeringen worden opgevangen in de
exploitatie van de afdeling R&B OR, Geo-informatie.

8. ARBO proof maken van RAAS ruimte.
PDVL wil de huidige RAAS ruimte  in het Stadskantoor aanpassen. Gewijzigde omstandigheden ten
opzichte van de oorspronkelijke situatie leiden tot deze behoefte. De RAAS ruimte is niet arbo
proof.  Dit komt doordat medewerkers dagelijks voor meerdere uren aaneengesloten werk verrichten
vanuit de RAAS ruimte.  Er zijn minpunten zoals beperkte ventilatie en klimaatbeheersing, geen direct
buitenlicht, krappe werkruimte en de toegang via de afgeschermde serverruimte. Hierover klagen
medewerkers.  Er ligt een bruikbaar verbouwvoorstel met een kostenindicatie van € 32.500.-
.  Momenteel is in onderzoek of een bouwkundige aanpassing van projectruimte 1 ook een reële optie
is. Bedoeling is dat de RAAS ruimte daar wordt gehuisvest.  De verwachting is dat verplaatsen van de
RAAS ruimte naar projectruimte 1 een goedkopere oplossing is dan € 32.500,--

9. Verbouwen van Perron 3 in Rosmalen.
Perron 3 blijft - ondanks het voornemen om de openingstijden aan te passen als gevolg van de
reisdocumentendip – de komende jaren beschikbaar als dienstverleningslocatie voor eenvoudige
burgerzakenproducten. Bestuurlijk is het zelfs wenselijk de klantstroom naar Perron 3 te vergroten.
De aanpassing is nodig om de gastvrijheid te verbeteren voor Burgerzaken, de privacy te vergroten bij
het uitreiken van documenten en het beheer van documenten veiliger te maken (dichter bij de kluis te
brengen).



10. JOP’s/Wijkspeelplaatsen
Op 17 juni 2003 is de nota “Ruimte voor jongeren in eigen domein”(03.0281) vastgesteld door de
gemeenteraad. JOP’s worden op locaties geplaatst waar overlast van jongere groot is en waarmee
deze overlast teruggedrongen of geconcentreerd wordt. Deze locaties worden in overleg met
jongerenwerk en politie vastgesteld. Met het budget wordt sturing gegeven aan de aanpak van
jeugdoverlast.

11. Wijk-buurt en dorpsbudget
Op basis van signalen van wijk- en buurttafels en wijk- en buurtraden komen er knelpunten naar voren
over jeugdoverlast, voorzieningen voor jongeren en ouderen en inrichting van de openbare ruimte.
Voorwaarde voor aanwending  van dit budget is dat het initiatief uitgaat van de bewoners zelf en dat
er voor de uitvoering van maatregelen voldoende draagvlak is bij bewoners en belanghebbenden.

12. Verbeteren sociaal culturele accommodaties
Ten behoeve van het verbeteren van bestaande sociaal culturele accommodaties en het
oplossen van toekomstige problemen bij mogelijke afstoting en verplaatsing van
accommodaties, wordt jaarlijks een onrendabele investering van € 73.000 geraamd.

13. Vervanging scooters THOR
Stadstoezicht gebruikt scooters bij de uitvoering van wijkcontroles. Voor deze scooters geldt
een afschrijvingstermijn van 3 jaar. Er is sprake van intensief gebruik door meerdere personen
en verschillende omstandigheden.

14. Openbare verlichting; vervanging armaturen
Conform het beleidsplan Openbare verlichting 2012-2016 ( Raadsvoorstel 11.0800, 11
oktober 2011), wordt met ingang van 2012 gedurende 9 jaar geïnvesteerd in vervanging van
armaturen en lichtmasten. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen reguliere
middelen.

15. Openbare verlichting; vervanging lichtmasten
Conform het beleidsplan Openbare verlichting 2012-2016 ( Raadsvoorstel 11.0800, 11
oktober 2011), wordt met ingang van 2012 gedurende 9 jaar geïnvesteerd in vervanging van
armaturen en lichtmasten. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen reguliere
middelen.

16. Boomverbetering
Vele hoofdstructuurwegen worden gemarkeerd door een markante laanbeplanting. Om de
bomen langs deze wegen vitaal te houden is het noodzakelijk te blijven investeren in goede
standplaatsen waardoor de levensduur verlengd wordt. Ook in verband met de wettelijke
aansprakelijkheid is het gewenst de bomen vitaal en daarmee veilig te houden. Het totale
project loopt nog door tot en met het jaar 2020.

17. Verbetering speeltoestellen in de woonomgeving
Sinds maart 1997 is zorgdragen voor veiligheid van speeltoestellen wettelijk verplicht. Via
allerlei verbeterplannen worden sindsdien oude toestellen vervangen en speelplekken
verbeterd en vernieuwd. Deze verbeterplannen voor vooral de kleinere speelplekjes lopen
parallel aan de grootschaliger aanpak van de wijkspeelplaatsen. Het totale verbeterplan is
uitgesmeerd over 20 jaar tot en met het jaar 2020.

18. Maatregelen openbare ruimte binnenstad
Het betreft hier projecten in de binnenstad die meeliften met het geïntensiveerd onderhoud. Het
budget zal aangewend worden voor een bijdrage aan projecten die vanuit groot onderhoud op het
schema van de afdeling R&B voorkomen en waarvoor middelen nodig zijn die boven het normale
onderhoud uitstijgen.
Vanaf 2020 zal dit budget onder andere ingezet worden voor het opknappen van de entree naar het
Bossche Broek, de Nieuwstraat (Gasthuiskwartier), het opknappen van enkele stegen in de
binnenstad en de voorbereiding en aanpak van de omgeving van de binnenhaven (Van
Tuldenstraat/Handelskade, Brede Haven/Smalle Haven). Wandel/fietspad Hekellaan, Barbaraplaats
e.o. (incl. hekwerk/poorten), Bethaniestraat (icm voorplein Groot Tuighuis)



Voor de jaren 2020 en verder wordt beschikt over de reserve Grote Werken voor een bedrag van
jaarlijks € 115.000,-.

19. Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte
De post wordt aangewend voor een uiteenlopend aantal kleinschalige projecten, die niet afzonderlijk
zijn voorzien in het investeringsplan. Vaak gaat het om voor bewoners gevoelige zaken. Ook het
opknappen en opwaarderen van een aantal bestaande speelplekken vallen hieronder.

20. Groene Delta
De komende jaren wordt verder uitvoering gegeven aan de realisatie van  diverse groene projecten
die in het raadsvoorstel De Groene Delta 2 zijn opgenomen. De jaarschijf 2020 wordt nog ingezet voor
de realisatie van het programma De Groene Delta 2

De investeringsgelden van 2021 tot en met 2023 zullen worden aangewend voor een vervolg
programma voor de Groene Delta. In samenwerking met buurgemeenten, terreinbeheerders, de HAS
en belangenpartijen zal een regionale ambitie met een uitvoeringsprogramma voor komende jaren
worden opgesteld. Onderdeel van dit programma zijn projecten als de afronding van de Diezemonding
en het Kanaalpark, deelprojecten in de Hooge Heide, natuuruitbreiding rond het Engelermeer,
realisatie van de tweede fase StadsAa en projecten rondom biodiversiteit in de stad.
Er wordt van uitgegaan dat de uitvoeringskosten van de projecten ongeveer voor 50% uit
cofinanciering bestaan.

21. Bomenplan (Visie op Bomen)
Met het beleid rondom het versterken van laanstructuren wordt het groene karakter van de gemeente
vorm gegeven. Hiervoor worden jaarlijks 1 of meerdere boomprojecten uitgevoerd.. Steeds vaker blijkt
het planten van bomen vanwege ruimtegebrek niet mogelijk. Tegelijkertijd is er een nieuwe vraag aan
het ontstaan voor het vergroenen van de stad. Klimaatadaptatie is een actueel thema en gaat over het
aanpassen van de bebouwde omgeving aan een veranderend klimaat. Groen kan hierbij een rol
spelen bij het bufferen van water, het temperen van de temperatuur en het zuiveren van lucht. In het
4e kwartaal van 2019 zal er daarom een nieuw investeringsprogramma worden gemaakt voor de
periode 2020 – 2023. In dit programma worden de groenstructuren, de vergroeningsopgave en groene
maatregelen voor klimaatadaptatie uitgewerkt.

22. Investeringen grondbedrijf
Voor de voortgaande ontwikkeling van bestemmingsplannen is het noodzakelijk dat het
grondbedrijf aankopen doet en investeert in bouw- en woonrijpmaken. Deze kosten worden
geacht binnen de grondexploitaties rendabel te zijn dan wel afgedekt te worden uit van
particuliere ontwikkelaars te verkrijgen bijdragen (te doen gebruikelijk te ontvangen via
exploitatieovereenkomsten). Daarnaast beheert en exploiteert het grondbedrijf gronden en
panden die (nog) niet getransformeerd worden tot bouwgronden. Ook hierbij zijn soms
investeringen noodzakelijk. Deze investeringen worden geacht rendabel te zijn uit jaarlijks te
verkrijgen huuropbrengsten dan wel uit een eventuele verkoopopbrengst op termijn. In de
komende jaren houden wij rekening met een jaarlijkse totaalinvestering van € 27.800.000,-.

23. Zuid-Willemspark
In juli 2017 heeft uw raad het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark unaniem vastgesteld. De Tabel
Uitvoeringsprogramma maakte als bijlage onderdeel uit van dit raadsvoorstel. In die tabel staan de
diverse deelprojecten en bijbehorende kostenramingen benoemd en uitgesplitst naar een korte,
middellange en lange termijn. De middellange termijn bevat 2 raadsperiodes en beslaat de periode
2019-2026. Jaarlijks is een bedrag van € 303.000 opgenomen, om de beoogde fysieke ingrepen ten
behoeve van de totstandkoming van het parkconcept te kunnen plegen. Aanvullend op deze middelen
worden ook bestaande andere budgetten benut voor de realisatie van het park (bijv. Bomenplan). Ook
worden bovengenoemde budgetten als hefboom ingezet voor het verkrijgen van subsidies.

24. vervanging auto's
Het betreft routinematige vervangingsinvesteringen van auto’s en machines waarmee in de
tarieven van de auto’s en machines rekening is gehouden.

25. vervanging winterdienst
Het betreft routinematige vervangingsinvesteringen van materieel waarmee in de exploitatie



van de winterdienst rekening is gehouden.

26. Projecten vitaliseringsplan
Onder de noemer van “vitalisering” wordt de veroudering van de openbare ruimte structureel
aangepakt. De aanpak gaat uit van een integrale werkwijze. Het betreft het technisch,
functioneel of kwalitatief vernieuwen van de openbare ruimte door zo nodig wijzigen van de
inrichting en waar nodig toepassen van nieuwe materialen.
Conform het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte, raadsvoorstel 5565145 d.d. 13 december
2016 zal dit jaarlijks stijgen tot het maximum in 2025 is bereikt.

Algemene toelichting investeringen Stadstoezicht
Uitgangspunt voor de investeringen in het parkeren zijn de door de raad vastgestelde definities met
betrekking tot basisvoorzieningen. De opgevoerde voorstellen betreffen noodzakelijke investeringen
voor de organisatie van het parkeren. Deze worden gedekt binnen de exploitatie parkeren.

27. Bouwkundige aanpassingen Parkeergarages
In de komende jaren zijn bouwkundige aanpassingen en modernisering van Parkeergarages en
rijwielstallingen noodzakelijk om de exploitatie op langere termijn te borgen.

28. Vervanging betaalsysteem parkeergarages
Het betreft een reguliere vervangingsinvestering. De technische levensduur is verstreken.

29. Vervanging PRIS
Het betreft een reguliere vervanging van de centrum bebording. De levensduur is verstreken.

30. Vervanging hard- en software meldkamer
In 2015 is de huidige meldkamer in gebruik genomen in de ruimte naast parkeergarage St. Jan.
Deze apparatuur heeft een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Hierdoor wordt de reguliere
vervanging voorzien in 2021.

31. Digitalisering parkeren 2e fase
In 2012 is in enkele woonwijken  gereguleerd parkeren ingevoerd. De apparatuur die destijds is
geplaatst heeft een levensduur van 8 jaar. Derhalve is reguliere vervanging van de automaten
in 2021 aan de orde.

32. Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0
Conform raadsbesluit van 11 juli 2017, inspiratiedocument Zuid -Willemspark. Sluis 0 zal
vervangen worden, de omgeving heringericht en de drie bruggen worden gerenoveerd.

Toelichting investeringen Bereikbare Stad algemeen
In mei 2019 is het raadsvoorstel “Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en -agenda”
vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is een Uitvoeringsprogramma opgenomen. De relevante
korte termijn maatregelen hiervan zijn in het investeringsplan opgenomen.

33.Fietsplan
Bij de Actualisatie Koersnota 2017 is als doel een afname van reistijden voor de fiets binnen de
gemeente vastgelegd. Ook is de ambitie uitgesproken tot een toename van actief vervoer (fiets en
lopen). Om deze doelen voor fietsgebruik én de fietsreistijden te halen is continuering van de ingezette
fietsimpuls nodig. In lijn met de eerdere aanpak (programma Lekker Fietsen en de Multimodale
Mobiliteitsaanpak ’s-Hertogenbosch / Beter Benutten Vervolg) zijn acties en maatregelen opgenomen
volgens twee pijlers: fietsnetwerk en fietsparkeren.

1. Fietsnetwerk
Om de externe bereikbaarheid (van en naar de gemeente) te verbeteren, wordt ingezet op
snelfietsroutes in alle windrichtingen.
In de periode tot en met 2023 worden ook nog enkele  hoofdfietsroutes aangelegd.
Door de aanleg van de (snel)fietspaden zal naast het gebruik ook de verkeersveiligheid op diverse
locaties verbeteren en wordt gezorgd voor snellere fietsverbindingen. Op het programma staan o.a.



fietspad AA-dijk, aanleg Fietsstraat Bokhovense Maasdijk, Fietsbruggen Postweg en diverse
Snelfietsroutes. Wij  voeren in de komende jaren de volgende snelfietsroutes uit

Snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Zaltbommel, uitvoering 2020-2022
Snelfietsroute Waalwijk-'s-Hertogenbosch, uitvoering 2020
Snelfietsroute Waalwijk-'s-Hertogenbosch (wegvakken), uitvoering 2022
Snelfietsroute Eindhoven -’s-Hertogenbosch, uitvoering 2023 en later.

De snelfietsroute 's-Hertogenbosch Zaltbommel is onderdeel van het quick win programma van MIRT
A2 Deil-Vught waar de partners uit dit programma mee financieren. Provincie Gelderland is trekker van
het project. Wij leveren een financiële bijdrage.

Momenteel loopt er een tracé studie voor de snelfietsroute Eindhoven-’s-Hertogenbosch. Wij opteren
voor twee tracé lijnen: een tracé lijn via de Vughterweg (met fietsbruggen Postweg) en een tracé lijn via
de dijk Drongelenskanaal naar het HOV knooppunt station ’s-Hertogenbosch aan de westzijde van het
spoor. Op basis van een nog te sluiten bestuursovereenkomst tussen regio en de provincie, waarin het
financiële kader wordt vastgelegd, kunnen onderdelen van de snelfietsroute worden uitgevoerd. Een
sluitend financiële kader voor deze snelfietsroute is er nog niet.

2. Fietsparkeren
Bij belangrijke verkeersaantrekkende voorzieningen, zoals o.a. wijkwinkelcentra en sportvoorzieningen,
worden voldoende fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd.

Algemene toelichting investeringen
De Actualisatie Koersnota 2017 opgevolgd door de “Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en
-agenda” werkt met een adaptief programma met maatregelen op het terrein van infrastructuur,
gedrag, technologie en samenwerking. Het beleid legt de doelen en ambities vast, het programma
programmeert die projecten en maatregelen die passen op die doelen, gegeven de laatste stand van
technologie, de nieuwe mobiliteitsontwikkelingen en de reeds bereikte resultaten.

Eerder al in december 2017 heeft de regio met het Rijk financiële afspraken gemaakt voor de aanpak
van de A2 (en aanpalende wegen zoals de A59) tussen knooppunt Deil en Vught. Het Rijk heeft geld
gereserveerd voor (lange termijn) structurele oplossingen. Rijk en regio hebben samen een pakket van
quick wins vastgesteld waar alle partijen aan mee betalen.

34. Aanpak onveilige infrastructuur
Verkeersveiligheid is een actueel thema. Uit de registratiebestanden blijkt dat er op de gemeentelijke
wegen van ’s-Hertogenbosch min of meer sprake is van een gestage afname van het aantal
verkeersongevallen, het aantal betrokkenen en het aantal (gewonde) slachtoffers. Helaas laat 2018 wel
weer een stijging zien naar 5 dodelijke ongevallen in onze gemeente.
Uit recente publicaties blijkt dat de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers zich niet beperkt tot
deze gemeente maar voor heel Brabant en zelfs voor heel Nederland geldt.
Ondanks de gestage daling vinden er nog steeds ongevallen plaats in het stedelijk en het buitengebied
van onze gemeente die vragen om (extra) aandacht.
 Het investeringsprogramma voor 2020 is gebaseerd op 4, even belangrijke, pijlers

a. fysieke ingrepen in de openbare ruimte;
b. Het voortzetten van het landelijke principe van Duurzaam Veilig en het implementeren van
richtlijnen en ontwerpeisen;
c. Samenwerken met bewoners aan de aanpak van de (subjectieve) onveiligheid middels
gedragsbeïnvloeding;
d. Handhaving in samenwerking met Politie en het Openbaar Ministerie.

Verkeersveiligheid en de aanpak van ongevallenlocaties is een continu en dynamisch proces. Het
gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid kenmerkt zich primair door een  adaptieve aanpak.



Juist daarom kunnen we vlot acteren op acute knelpunten die zich in de komende periode kunnen
voordoen. Voor de komende 4 begrotingsjaren zijn enkele locaties benoemd die binnen die periode
uitgevoerd zullen worden.

In 2019 heeft het college een geactualiseerd verkeersveiligheidsprogramma op hoofdlijnen opgesteld.
Dit programma is gebaseerd op nieuwe, betere en actuele verkeersongevallencijfers.  De registratie van
de ongevallen is de afgelopen periode aanzienlijk verbeterd en bruikbaar voor het nieuwe programma.
Ook in de komende periode worden fysieke maatregelen getroffen voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid. Hiervoor worden onder andere wegen en kruispunten verbeterd, wordt de
oversteekbaarheid verbeterd en worden wegprofielen aangepast, zodat de verkeerssituaties voldoen
aan de vormgevingseisen en –richtlijnen van Duurzaam Veilig. Maar ook de gedragscomponent speelt
een prominente rol bij de aanpak van (subjectieve) onveilige verkeerssituaties. In veel verkeerssituaties
is immers sprake van een onveilige gevoel zonder dat er aantoonbare ongevallen plaats vinden.
Handhavingsvraagstukken worden steeds in overleg met Politie en het Openbaar Ministerie afgestemd.

Ingezet zal worden op, onder andere, actuele verkeersveiligheidsmaatregelen (meestal in combinatie
met wegonderhoud). Te noemen zijn de projecten Herprofilering Hoeflaan, maatregelen
Oosteinderweg, Luykershofke, aanpassing kruispunt Rietveldenweg-Oude Vlijmenseweg, n
fietsoversteek Weidonklaan.

Voor de periode 2020 tot en met 2023 is een jaarlijks budget voorzien van € 510.000,- om
maatregelen te kunnen realiseren met een geschatte jaarlijkse provinciale bijdrage van € 100.000,- .

35.Verkeersmaatregelen
Veelal komen op basis van praktijksituaties wensen tot verbetering van verkeerssituaties en het
parkeren naar voren, die niet expliciet zijn voorzien in het investeringsplan. Vaak gaat het om voor
bewoners en wijkraden gevoelige zaken die om een (snelle) oplossing vragen. Te denken valt aan
verkeersmaatregelen vanuit het wijkgericht werken en de aanleg van diverse parkeervoorzieningen en
middengeleiders in de stad. Er zijn diverse kleine en grotere projecten gepland op basis van de agenda
van wijkgericht werken zoalsVerkeersmaatregel Mozartlaan, maatregelen Kom Rosmalen, maatregelen
Burgemeester Mazairaclaan / Oude Baan e.o., verbussingsmaatregel Magistratenlaan, Bijdrage
herinrichting Maastrichtseweg, Zevenhontseweg-Rompertsebaan en Zevenhontseweg-Bruistensingel.

Onder deze post zijn ook maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de verbetering van de
verkeerssituatie nabij scholen en in wijken, waaronder maatregelen bij basisschool ‘t Ven,

36.Verkeersregelinstallaties (VRI's)
Op basis van de beschikbare middelen kunnen er jaarlijks een aantal installaties worden vervangen. Op
dit moment zijn er 65 installaties in beheer en eigendom van de gemeente. Per jaar wordt nu bezien
welke installaties het meest aan vervanging toe zijn; dit kan per jaar wijzigen, omdat essentiële
gebreken soms zeer onverwacht kunnen optreden bestaat het risico dat niet alle noodzakelijke
vervangingen plaats kunnen vinden.

In 2020 zullen twee verkeersregelinstallaties worden overgedragen aan onze gemeente door de Poort
van Den Bosch.
In 2020 loopt namelijk de overeenkomst af tussen het Rijk, de Provincie Noord-Brabant  en de
aannemerscombinatie Poort van Den Bosch  over de vervanging, het beheer en het onderhoud van de
verkeerslichten op de Berlicumseweg-Molenstraat en de op- en afritten A59. Met het Rijk zal een
nieuwe beheerovereenkomst worden afgesloten waarin ook de bijdrage in de kosten van vervanging
door het Rijk zijn voorzien. Gerekend mag worden op een bijdrage in de vervangingskosten op basis
van het weg-eigendom, zijnde € 150.000,-.

Met de nu in het investeringsplan genoemde bedragen zullen naar het zich op dit ogenblik laat aanzien
de volgende installaties vervangen worden:

2020 VRI A59-Graafsebaan-Molenstraat-Berlicumseweg
VRI A59-Berlicumseweg-Kloosterstraat



VRI Orthenseweg – Aartshertogenlaan
VRI Zuidwal – Pr. Bernardstraat

2021 VRI Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat
VRI Lagelandstraat-Palmboomstraat

2022 VRI Zandzuigerstraat – Diezekade
VRI Zandzuigerstraat - Rietveldenweg

2023 VRI Hambakenweg – Hambakenwetering – Het Wielsem
VRI Hambakenweg  - A59 –Zuid
VRI Hambakenweg – A59 –Noord
VRI Bruistensingel – Harendonkweg – Balkweg
VRI Groote Elst

In de jaren na 2023 staan er relatief veel installaties vanwege de levensduur op het programma
om te worden vervangen. Dat betekent dat in 2023/begin 2024 een geactualiseerd financieel
overzicht zal worden aangeboden voor het vervangingsschema na 2024 ten behoeve van de
voorjaarsnota 2025.

37.Verkeersmanagement
In het Uitwerkingsplan Verkeersmanagement is aangegeven dat de bereikbaarheid van de economische
toplocaties in ’s-Hertogenbosch op korte termijn verbetert met de inzet van
verkeersmanagementmaatregelen. Met verkeersmanagement kunnen – veel kostbaardere en
ingrijpende - capaciteitsuitbreidingen uitgesteld worden.

Het bedrag in  jaarschijf 2020 wordt grotendeels ingezet op netwerk breed gecoördineerd
verkeersmanagement voor de A2 zoals met het rijk in het kader van de MIRT-A2 afspraken is
overeengekomen. Voor 2021 en daarna werken we aan een plan, afhankelijk van de actuele opgaven,
met technische ontwikkelingen en kansen op samenwerking binnen Brabant.

38.Ombouw Hustenweg
De Hustenweg (N625) is een belangrijke regionale ontsluitingsweg. Voorheen liep deze weg door
Empel. In  2005 is het gedeelte tussen de aansluiting Blauwe Sluisweg en Empel door de gemeente van
de provincie in beheer en eigendom overgenomen.
Met de aanleg van het Maximakanaal en de Groote Wielen is de weg daarna omgelegd naar de Blauwe
Sluisweg.
In 2008 heeft de provincie Noord-Brabant het oostelijk deel, tussen Blauwe Sluisweg en de
gemeentegrens, van een nieuwe asfaltlaag voorzien. De fietsvoorzieningen langs dit deel van de weg
zijn niet aangepakt.

Nu de Groote Wielen in het noordoostelijke kwadrant ontwikkeld gaat worden met twee deelgebieden
en deze deelgebieden worden aangesloten op de Hustenweg ligt het voor de hand om ook dit deel van
de Hustenweg over te nemen van de provincie Noord-Brabant.
Aansluitend is het gewenst om deze provinciale weg te reconstrueren tot een gebiedsontsluitingsweg
met rotonde aansluitingen voor de Groote Wielen. Ook de fietsoversteeksituatie bij t Wild kan dan
worden aangepakt evenals een aanpassing van de fietsstructuur.

De geschatte kosten bedragen 1,6 miljoen inclusief het opbreken van de oude betonbaan. Een deel van
de kosten kunnen worden gedekt uit de grondexploitatie Groote Wielen voor een bedrag van €
400.000,-- en voor een bedrag van € 715.000,-- uit de overname bijdrage van de Provincie Noord-
Brabant (gestort in de reserve overdracht Hustenweg). Het restantbedrag ad. € 485.000,-- te
financieren uit de reserve grote werken. Uitvoering is voorzien in 2020

39.Spoorzone herinrichting campus onderwijsboulevard
Eén van de vliegwielprojecten in het Programma Spoorzone is de herinrichting van de
Onderwijsboulevard tot een Campus, samen met het Westerpark. Aanleiding is het intensieve gebruik



van deze ruimte door de onderwijsinstellingen langs de Onderwijsboulevard. Daarbij komen op
meerdere tijdstippen van de dag de voetgangers en fietsers in de verdrukking. In 2019 is gestart met
gedeeltelijke afsluiting van de Onderwijsboulevard voor autoverkeer, nadat op de Magistratenlaan
aanpassingen zijn uitgevoerd ter verbetering van de doorstroming. Op basis van de ervaringen met de
afsluiting kan een definitief ontwerp gemaakt worden voor herinrichting van de Onderwijsboulevard.
Voor de uitvoering is een bedrag opgenomen van € 900.000,- en kunnen ten laste worden gebracht
van de grondexploitatie Paleiskwartier.

40. Aanpassing en verbetering binnensportaccommodaties
41. Aanpassing en verbetering openlucht sportaccommodaties
42. Aanpassing en verbetering Kwekkelstijn
43. Aanpassing en verbetering openluchtrecreatie

De posten aanpassing en verbetering zijn bedoeld om in bestaande accommodaties aanpassingen en
verbeteringen van bouwkundige en (sport)technische aard te kunnen aanbrengen die niet in het
onderhoudsprogramma zijn opgenomen maar wel essentieel zijn voor het functioneel en bij de tijd
houden van onze sportaccommodaties. De technische levensduur van sportvoorzieningen is bij goed
onderhoud in de meeste gevallen aanzienlijk langer dan de functionele levensduur. Dit vereist
regelmatig aanpassingen en verbeteringen aan onze accommodaties. Om in te kunnen spelen op
marktontwikkelingen, wettelijke eisen en veranderende behoeften, wordt jaarlijks bepaald welke
aanpassingen en/of verbeteringen in het opvolgende jaar het meest urgent zijn. Afschrijvingstermijn
20 jaar. De BTW wordt aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. Investeringen
openluchtrecreatie blijven compensabel via BCF.

44. Sportiom
Met ingang van 2019 is een nieuwe exploitatieperiode gestart voor het Sportiom met gewijzigde
afspraken over de instandhouding van het pand. Voortaan is de Verhuurmaatschappij,
Ontwikkelingsmaatschappij dan wel gemeente verantwoordelijk voor groot bouwkundig
onderhoud, renovaties en vervanging van technische installaties van het Sportiom. Voor 2020 is een
investering geraamd van totaal € 3,8 miljoen om een inhaalslag te maken bij de
start van de nieuwe exploitatieperiode en om het Sportiom, zoals afgesproken in de nieuwe
exploitatieovereenkomst, zo spoedig mogelijk te laten voldoen aan de overeengekomen nen-
norm. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt jaarlijks een bedrag van € 2 mln. geraamd.
Voor € 1 mln. is dekking binnen de gemeentelijke voorziening vervanging technische
Installaties Sportiom. De overige dekking vindt plaats binnen de huidige financiële ruimte binnen het
product Sportiom, begroting Sport en Recreatie

45. Routine investeringen afvalstoffendienst
Dit betreft rendabele jaarlijkse routine-investeringen in het wagenpark van de
Afvalstoffendienst. Hierbij wordt uitgegaan van een levensduur van 8 jaar voor een
inzamelvoertuig. Het betreft vervangingsinvesteringen voor inzamelvoertuigen waar met
nieuwe ontwikkelingen in het kader van duurzaam brandstofgebruik rekening wordt gehouden.
Jaarlijks wordt voor het eerstvolgende begrotingsjaar het benodigde bedrag opgevoerd voor de
werkelijk te vervangen voertuigen waarvan de technische levensduur is bereikt.

46. Inzamelmiddelen
De rendabele routine-investeringen voor vervanging en nieuwe investeringen in
inzamelmiddelen (containers) bedragen gemiddeld jaarlijks € 300.000,-.
Jaarlijks wordt voor het eerstvolgende begrotingsjaar het benodigde bedrag
opgevoerd voor de werkelijk te vervangen inzamelmiddelen waarvan de technische levensduur
is bereikt. Dit betreffen rendabele routine-investeringen voor vervanging en nieuwe
investeringen in inzamelmiddelen (containers).

47. Diverse reparaties en aanpassingen
Om de levensduur van de riolering op te rekken tot een geschikt vervangingsmoment, voeren
we rioolreparaties uit. Daarnaast treffen we maatregelen die voortkomen uit klachten en
rioolinspecties. Deze hebben voornamelijk betrekking op huis- en kolkaansluitingen.



48. Vervanging riolering algemeen
Het vervangen van riolering voeren we uit in combinatie met andere werkzaamheden in de
openbare ruimte (werk met werk maken). Voorbeelden zijn projecten uit het Vitaliseringsplan,
herontwikkelingsgebieden en renovatie van wegen.

49. Renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering: bouwkundig
Onder deze post zijn de vervangingsinvesteringen opgenomen conform het vervangingsplan uit
het GRP 2016-2021. Gepland is naast vervanging van persleidingen de renovatie van de
rioolgemalen Acaciasingel en Limietlaan en aanpassen van de bovenbouw van de gemalen
Treurenburg en Maaspoort.
In deze periode worden de besturingssystemen van gemalen en bergbezinkbassins vervangen.

49. Renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering: installaties
Onder deze post zijn de vervangingsinvesteringen opgenomen conform het vervangingsplan uit
het GRP 2016-2021. Gepland is naast vervanging van persleidingen de renovatie van de
rioolgemalen Acaciasingel en Limietlaan en aanpassen van de bovenbouw van de gemalen
Treurenburg en Maaspoort.
In deze periode worden de besturingssystemen van gemalen en bergbezinkbassins vervangen.

50. Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting
We richten ons bij wijken, waar de riolering aan vervanging toe is, op vitalisering van de
openbare ruimte. De wijk Orthen en delen van West zijn daar twee voorbeelden van. Waar
mogelijk streven we bij renovaties van wegen en openbaar terrein naar afkoppelen van
openbaar gebied in combinatie met het afkoppelen van de voorzijdes van woningen en
gebouwen. Met de afkoppelprojecten leveren we tevens een bijdrage aan mooi en beleefbaar
water.

51. Vervanging installatie IBA's (individuele behandeling afvalwater)
In 2021 dienen de installaties van de IBA’s te worden vervangen.

52. Investeringskrediet onderzoek verduurzaming en innovatie afvalwaterketen
Wij onderzoeken de mogelijkheden om de afvalwaterketen te verduurzamen en stimuleren de
toepassing van nieuwe technologieën en nieuwe informatiestromen rond ‘smart cities’ (big
data). We gaan de meetgegevens van de zuiveringen van het waterschap Aa en Maas
combineren met de meetgegevens van het rioolsysteem van de gemeente. Dit om een
efficiëntere afvalwaterstroom naar de zuivering te creëren.

53. Grondwatermeetnet, vervanging meetinstrumenten
Vervanging van de meetinstrumenten van het in 2012 aangelegde grondwatermeetnet.

54. Vervanging ondergrondse containers
Voor de containerisering van de inzameling van het huishoudelijk afval zijn in de binnenstad
en bij hoogbouw ondergrondse containers aangelegd. Deze containers dienen vervangen te
worden, waarvoor jaarlijks € 500.000,- nodig is. De kosten van de investering worden
terugverdiend binnen de exploitatie.

55. Duurzaamheid(inclusief mobiliteit)
Binnen het programma duurzaamheid wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van de gemeente.
Voor de klimaatopgave met een focus op de wijkenergieplannen en het creëren van aardgasvrije
wijken. Duurzame mobiliteit wordt bevorderd met een actieplan duurzame mobiliteit waaronder de
uitrol van elektrische laadpunten, slimme bevoorrading binnenstad en het bevorderen van duurzame
mobiliteitsconcepten.

56. Verbetering monumentale panden
Dit betreft arbeidsintensieve specialistische werkzaamheden aan onderdelen en toegepaste
materialen die niet bij andere panden voorkomen, zoals natuurstenen ornamenten en
afdeklijsten, voegwerk, koperen goten en afvoeren en houten constructie-elementen (o.a.
bestrijding aantasting door houtborende insecten in kapconstructies en balklagen). Bovendien
zijn monumentale gevels voor de aantrekkingskracht van de stad op de toeristen van groot
belang. In het rapport “Markt ontwikkelingsplan Cultuurhistorisch Toerisme ’s-Hertogenbosch”



(KPMG) wordt dit belang onderstreept.

57.Restauratie woonhuismonumenten
Voor het verlenen van bijdragen in het kader van de restauratie van woonhuismonumenten wordt
jaarlijks een bedrag opgenomen. Naast de verantwoordelijkheid van de eigenaren heeft de gemeente
(voor gemeentelijke monumenten) in samenwerking met de andere overheden (voor rijksmonumenten)
mede de verantwoordelijkheid voor het beheersbaar houden van de restauratieve kwaliteit van het
monumentenbestand.

58. Restauratie en ontwikkeling militair Erfgoed
De ontwikkeling en het toekomstbestendig maken van erfgoed in ’s-Hertogenbosch is van grote
betekenis. Niet alleen in economisch, toeristisch, ruimtelijk en sociaal opzicht, maar vooral ook om
inhoud te geven aan onze ambities op het vlak van duurzaamheid. Kennis van cultuurhistorie levert
inspiratie en beleid om de gemeentelijke inzet op energietransitie en klimaatadaptatie te versterken.
Specifiek worden de volgende projecten daartoe voorbereid en uitgevoerd: Stadsentree
Wilhelminaplein, Fort Crevecoeur en Henriettewaard, opstappunt Binnenhaven en opstappunt
Bastionder, Herbestemming van het Kruithuis, Oeverpaden Muntelbolwerk, Herstel zicht op de
Parkstroom, Linie uitkijkpunt bij Transferium West, Redoute De Herven, Herman Moerkerkpark en
waterknooppunten in het Zuid-Willemspark en het Drongelens kanaal.

Voor 2020 en volgende jaren is een bedrag van € 1.845.000,- opgenomen. Dit zijn bruto bedragen,
waarin de ambitie is verwerkt om door middel van het aantrekken van subsidies en fondsen de eigen
bijdragen te verdubbelen. De netto gemeentelijke bijdrage per jaar bedraagt vanaf 2020 € 922.500,-.

59.Vervanging stroomputten
Uit een inspectie eind 2018 is gebleken dat acute maatregelen nodig zijn voor veilig gebruik en het
verminderen van de storingen van de stroomputten en kabels in de dorpen en wijken. Deze
werkzaamheden voor achterstallig onderhoud zijn geraamd op € 100.000.

60. Aanpassing panden (bulk)
Via het investeringsplan wordt een structureel bulkkrediet voor aanpassing panden
aangevraagd, bedoeld voor rendabele investeringen van de panden van Maatschappelijk
Vastgoed. Het doet zich vaak voor dat rendabele investeringen moeten worden gedaan in
verband met wijzigingen op korte termijn in het gebruik van het pand.

61. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat voor eind 2020 ruim 100 gebouwen verduurzamen naar
minimaal energielabel B en zo BENG (Bijna energieneutraal) als mogelijk.  In 2018 is een pilot project
uitgevoerd waaruit blijkt dat minimaal label B haalbaar is (m.u.v. enkele monumentale gebouwen). In
2019 wordt het eerste cluster gebouwen uitgewerkt op duurzaamheidsmaatregelen en zal de
uitvoering van de maatregelen starten. Eind 2019 start de uitwerking van het tweede cluster
gebouwen. Voorjaar 2020 wordt het derde cluster gebouwen uitgewerkt. Eind 2020 zijn ruim 100
gebouwen verduurzaamd of onder handen werk.
Per 1 januari 2019 moeten alle nieuwe gebouwen dan wel te renoveren gebouwen voldoen aan
BENG-eisen.

62. Investeringen rondom huisvesting
Diverse noodzakelijk investeringen om pand in gebruik te kunnen houden, en faciliteiten te
organiseren.

63. Wagenpark vervanging
Vervangingsinvesteringen van auto’s. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten gereduceerd worden.

64.+ 66.  Diverse machines productie afdeling Groen
Vervanging machines en materieel afdeling Groen t.b.v. productie
Aanschaf nieuwe machines vanwege uitbreiding werkzaamheden t.b.v. productie

65. Vrachtwagen met kraan afdeling Groen
Vervanging huidige vrachtwagen. Hierdoor worden de onderhoudskosten gereduceerd.



67. Diverse machines Vindingrijk
Vervanging diverse machines voor inrichting backoffice en winkel.

69. Diverse machines facilitairbeheer
Vervanging rollend materieel t.b.v. magazijn.

70. Diverse machines productie afdelingen beschut
Vervanging van machines bij Unit Beschut t.b.v. de productie

71. Diverse machines Post
Vervanging scooters t.b.v. postbezorging

72. Investeringen Informatie Management
Software aangeschaft om processen efficiënter te maken, daardoor worden er minder
uitvoeringskosten gemaakt.
Software aan te schaffen om aan noodzakelijke wet en regelgeving te voldoen binnen het sociaal
domein.

73. Onderwijsleerpakket
Voor onderwijsleerpakketten is in 2020 en 2022 een bedrag opgenomen van €103.000.

74. MOP BBS en MFA
Door de wetswijziging in de financiering van het onderhoud van schoolgebouwen is in
afstemming met de schoolbesturen besloten dat zij zullen zorgdragen voor het
eigendomsbeheer van schoolgebouwen met uitzondering van BBS-en, MFA’s en gebouwen
met enkel zelfstandige kinderopvang. Voor die gebouwen zorgt de gemeente voor het
eigendomsbeheer en de onderwijsinstellingen dragen dan bij in de onderhoudslast. Hierover
zijn afspraken gemaakt. Voor de exploitatie van deze gebouwen is het noodzakelijk geld voor
onderhoud te reserveren. Daartoe is in 2020 een krediet nodig van € 539.000 en elk volgend
jaar wordt dit verminderd met € 107.000. Jaarlijks wordt het onderhoud ten laste van de
exploitatie verhoogd met eenzelfde bedrag. De hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste
van de reserve onderwijshuisvesting.

75. Spoedvoorzieningen
Er zijn jaarlijks middelen benodigd om voorzieningen in de huisvesting te treffen, die geen
uitstel kunnen hebben, zodat de voortgang van het onderwijs niet belemmerd wordt.

76. AV middelen
De AV middelen in het vergadergebied van het Stadskantoor zijn inmiddels 7 à 8 jaar oud en zijn toe
aan vervanging. De kosten voor de vervanging worden ingeschat op € 60.000 en kunnen worden
gedekt uit de reserve inventaris.

77. Facilitor
Het huidige FMIS Systeem is toe aan een grondige vernieuwing. We kiezen ervoor om de komende
jaren verder te gaan met de huidige leverancier Facilitor.
Het systeem zal grondig geoptimaliseerd moeten worden om mee te kunnen met de nieuwe
standaarden. We willen hiermee bereiken dat we beter inspelen op de klachten, wensen,
informatieaanvragen van de medewerkers. Daarnaast zal er bij de optimalisatie rekening gehouden
worden met de nieuwbouw van WeenerXL en de samenvoeging van facilitaire diensten binnen de
gehele organisatie.
De kosten voor een optimalisatie van het systeem zijn geschat op € 40.000. De kapitaallasten van
deze investering worden gedekt binnen bestaande budgetten.

78. Investeringen ICT plan
De investeringen ten behoeve van ICT zijn gebaseerd op het ICT plan 2020 tot en met 2023 en
bedragen voor deze periode in totaal € 8,5 miljoen. De investeringen worden gedekt door te
beschikken over de reserve ICT.



79. Vervanging verzekeringssoftware
Voor het registreren van schades en het uitvoeren van polisbeheer wordt het programma AAG van
leverancier Bentis gebruikt. De ondersteuning van dit pakket is in 2009 gestopt en het pakket is
derhalve dringend aan vervanging toe. Om het besluit van uniform werken op het gebied van
verzekeirngen te ondersteunen, schaffen wij een nieuw en hedendaags pakket aan.

80. Digitale belastingbalie
Op dit moment is er voor de belastingplichtigen van de gemeente ’s-Hertogenbosch een digitale
belastingbalie beschikbaar. In deze belastingbalie kunnen de aanslagen en taxatieverslagen ingezien
worden en kan er bezwaar ingediend worden, automatische incasso en hondenbelasting geregeld
worden. Omdat deze belastingbalie niet verder ontwikkeld wordt is een nieuwe belastingbalie
gewenst. In de nieuwe belastingbalie is het gewenst om ook nieuwe functionaliteiten te ondersteunen
zoals het inzien van het saldo en het inloggen voor bedrijven.
De volgende doelstellingen worden hiermee nagestreefd:

- Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven;
- Efficiëntere werkwijze bij afdeling Belastingen

De investering voor de aanschaf van de nieuwe digitale belastingbalie bedraagt € 70.000.


