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Op dit moment wordt de verbreding van het Bels Lijntje voorbereid. Op basis van de planvorming is 
het definitieve benodigde budget voor de verbreding in beeld gebracht. Dit komt voor Goirle neer op 
een bijdrage van €234.000,00 exclusief subsidie en een netto bijdrage van €117.000,00. Dit bedrag is 
€37.000,00 meer dan de financiële middelen, die op basis van de begroting beschikbaar zijn. Hierin 
zijn de interne ambtelijke uren bij de uitvoering van het project voor de gemeente Goirle nog niet 
verwerkt. Deze worden geschat op ca. €5000,00. Totaal dus €42.000,00.

Er zijn twee oorzaken te noemen voor de overschrijding van de geraamde kosten. De technische 
keuze om het fietspad volledig te vervangen in plaats van enkel het bestaande fietspad te verbreden 
met asfaltstroken naast het fietspad. Dit in verband met de stabiliteit van de constructie.
De tweede reden van overschrijding van het budget is te wijten aan een miscommunicatie, die heeft 
plaatsgevonden in de voorbereiding. Het genoemde bedrag op basis waarvan de samenwerking is 
aangegaan blijkt niet juist te zijn. Deze miscommunicatie is gedurende de voorbereiding helaas niet 
aan het licht gekomen.

Gezien de meerwaarde van de verbreding op het gebied van de fiets heeft het college besloten de 
voorkeur te geven aan de realisatie van de verbreding en het tekort aan financiële middelen te 
dekken uit het restant budget infraplan wegen 2016. Dit heeft geen effect op de realisatie van andere 
projecten. Dit wordt verwerkt in het financieel tussenbericht van november 2016.

Het college heeft dit besluit genomen, omdat het essentieel is dat er op korte termijn een besluit 
komt over de deelname van de gemeente Goirle aan het project. De redenen hiervoor zijn dat om de 
geplande uitvoeringstermijn te halen de aanbesteding op korte termijn op de markt gezet moet 
worden door de gemeente Tilburg. De uitvoering is afgestemd op de festiviteiten rond het 150 jarig 
bestaan van het Bels Lijntje en verschuiving van de uitvoering brengt deze activiteiten in gevaar. Naast
de aanbesteding is het project onderdeel van het Regionaal UitvoeringsProgramma. Wanneer de 
gemeente Goirle niet deelneemt aan het project moet ook dit deel uit de subsidievraag worden 
gehaald. Bovendien zal de Gemeente Tilburg voorbereidingskosten bij de gemeente Goirle in rekening
brengen. Gezien de korte termijn is het niet mogelijk de keuze eerst voor te leggen aan de 
gemeenteraad.
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