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Onderwerp

Afhandeling motie M2019-006
Hanging baskets in de winkelcentra
van Lansingerland

Geachte heer, mevrouw,

Op 28 maart 2019 nam de raad de motie Hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland aan
(M2019-006):
Dictum: Om in overleg met de winkeliers binnen de bestaande begroting ruimte te creëren voor de
aanschaf van hanging baskets voor de drie winkelcentra in Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk.
Het college voert deze motie als volgt uit.
Overleg met de winkeliersverenigingen leverde de volgende afspraken op:
1.

2.

3.

De hanging baskets krijgen een biodivers bloemenmengsel. In het kader van duurzaamheid is dit een
beter en even fleurig alternatief als de standaard aangeboden plantenmix. Tussen de standaardmix
mengen we planten die de leefomstandigheden van bijvoorbeeld vlinders en bijen bevorderen.
Om fleurige centra te garanderen zijn winkeliers bereid zelf het onderhoud te betalen.
Wij hebben de kostenverdeling tussen winkeliersverenigingen en gemeente als volgt ingericht: de
winkeliersverenigingen betalen het onderhoud van de hanging baskets en de gemeente betaalt het
aanschafbedrag. Dit betekent in grote lijnen dat de gemeente 70% van de kosten draagt en de
winkeliersverenigingen 30% voor hun rekening nemen.
Het college stelt voor, in aanvulling op de motie, om in deze actie ook het winkelgebied Gouden
Hart mee te nemen. De reden hiervoor is dat deze winkeliersvereniging vorig jaar (ook) op eigen
initiatief hanging baskets georganiseerd en betaald heeft. Het meenemen van het Gouden Hart kost
de gemeente € 1.600 exclusief BTW. Dit betekent niet, dat het college het Gouden Hart als vierde
winkelcentrum/dorpskern beschouwt.
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4.

5.

6.

7.
8.

Het verrekenen van de kosten doen wij als volgt: de gemeente betaalt het totaalbedrag aan de
leverancier en belast het onderhoudsgedeelte van de kosten door aan de vier winkeliersverenigingen. De uitzondering hier op is het Gouden Hart: zij hebben een meerjarig contract met
een leverancier lopen en belasten daarvan 70% per jaar door aan de gemeente.
Het college stelt voor deze vorm van verfraaiing van de drie winkelcentra in de dorpskernen plus het
Gouden Hart structureel op te nemen in de Begroting. Dit betalen we voor het eerste jaar uit het
budget voor Wijkgericht Werken. De totale kosten bedragen voor de gemeente in 2019 € 20.640
excl. BTW. Als de kosten een te groot beslag blijken te leggen op het flexibel inzetbare karakter van
het budget Wijkgericht Werken, dekken we de kosten na het eerste jaar structureel uit de
exploitatie van het budget Groen (& Spelen).
Plaatsing van de hanging baskets gebeurt zowel qua locatie als qua planning in nauw overleg met de
winkeliers(-verenigingen). Wij doen dit iets later dan Koningsdag. In het kader van de aanstaande
vervanging van lantaarnpalen en om het risico op schade door nachtvorst te beperken, plaatsten we
de hanging baskets half mei 2019. Eerdere plaatsing zorgt voor een onvoldoende fleurig effect.
Hierbij gaan wij er van uit dat de leverancier in deze periode kan leveren.
De winkeliersverenigingen zijn enthousiast over de aanpak en de afspraken die wij gemaakt hebben.
Na een jaar evalueren wij de afspraken met de winkeliersverenigingen.

Met deze informatie beschouwen wij de motie als afgehandeld.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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