
Amendement Meerjaren Investerings Plan (MIP) 

 

 

Bij vaststelling van de programmabegroting 2013, raadsbesluit 2012 - 016870 

 

De raad van de gemeente Katwijk bijeen in vergadering op 1 november 2012, 

 

 

Constaterende dat: 

Er bij de kadernota al is besloten dat van het Meerjaren Investerings Plan 2013 – 2016 er drie 

investeringskredieten voor het jaar 2013 eerst afzonderlijk naar de raad zullen terugkomen 

alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.  

Het college in de aanbiedingsbrief bevestigt dat de besluitvorming welke investeringen vooraf 

aan de raad moeten worden voorgelegd, gebeurt bij de begrotingsbehandeling. 

 

 

Overwegende dat: 

 Op het moment van het opnemen van een investeringsbedrag in de begroting vaak 

nog besluitvorming en planvorming moet plaatsvinden; 

 De opgenomen investeringsbedragen vaak niet meer zijn dan een schatting; 

 De afgelopen jaren regelmatig discussie is gevoerd over de vraag of de raad vooraf 

voldoende financiële kaders heeft meegegeven bij inmiddels gerealiseerde 

investeringen; 

 De raad meer betrokken wil worden bij deze kaderstelling; 

 De raad kan besluiten om meer kredieten afzonderlijk terug te laten komen voor 

besluitvorming in de raad; 

 Met de toepassing van artikel 6 lid 2 van de financiële verordening de raad zijn 

bevoegdheid bewust benut. 

 

 

Voegt toe aan beslispunt 3: 

 

‘met dien verstande dat de raad een apart voorstel ontvangt voor autorisatie van de volgende 

kredieten’: 

 

 Nieuwe school Duyfrak 

 Voorbereidingskrediet uitbreiding Scum 

 Reconstructie Heerenweg in het kader van revitalisering ’t Heen 

 Reconstructie Oegstgeesterweg 

 Renovatie Burgemeester Ridderpark 

 Optimalisatie zwembad Aquamar 

 Fietsverbinding Laan van Nieuw Zuid 

 Verlegging / verdieping N206 

 Westerbaan 

 Uitvoering groenbeleidsplan  

 Bouw Gymnastieklokaal Parklaan 

 Clubgebouw ijsbaan Valkenburg 

 Uitbreiding Emmaschool met speellokaal 

 Uitbreiding De Schakel met groepslokaal 



 Verplaatsing groepen Chr. Opleidingsschool 

 Bijgebouw Chr. Opleidingsschool 

 Krediet Kon. Julianaschool 

 Reconstructie Julianabrug 

 Reconstructie Sandtlaanbrug 

 Damwanden 2013 

 Verb. Duikers Trappenberg Kloosterschuur 

 Vervanging Decentrale multifunctionals 
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