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Samenvatting

Mei 2004 is het eerste integrale beheerkwaliteitsplan
voor de openbare ruimte van de gemeente vastgesteld.
In de loop der jaren zijn allerlei wijzigingen in dit plan
doorgevoerd en is ook de situatie in de openbare
ruimte gewijzigd. Daarom is er nu een geactualiseerd
beheerkwaliteitsplan opgesteld.
Wijzigingen ten opzichte van het beheerkwaliteitsplan
2004:
- In het nieuwe beheerkwaliteitsplan worden de CROW
beeldmeetlatten gebruikt, die landelijk gehanteerd
worden.
-De begrenzingen van de gebieden met beheerniveau
"Representatief en hoogwaardig" zijn gewijzigd.
-Alle hoeveelheden en prijzen waarmee gerekend
wordt zijn aangepast aan het niveau van 2017.

Financiële consequenties

In 2017 is geen rekening gehouden met de mutaties
die opgenomen zijn in de Kadernota 2018. Als gevolg
van het optimaliseren van werkprocessen, een betere
afstemming tussen dagelijks- en grootonderhoud en
het efficiënt inzetten van middelen zijn de
onderhoudskosten verlaagd. Dit is verwerkt in de
begroting 2018. Het beschikbare budget voor het

onderhoud van de openbare ruimte in 2018 bedraagt €
7.501.000. Dit resulteert in een verschil van min €
12.000.

In grote lijnen kan geconcludeerd worden dat de
beschikbare budgetten voldoende zijn om de openbare
ruimte op het vastgestelde beheerkwaliteitsniveau te
onderhouden.
Behandelvoorstel commissie

De raad te adviseren te besluiten conform het voorstel.

Commissie

Commissie OG

Communicatie

Op de gemeentelijke website zal het oude
beheerkwaliteitsplan vervangen worden door het
nieuwe beheerkwaliteitsplan. Dit geldt ook voor de
beeldmeetlatten.
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Besluit
Op verzoek van dhr. Elevelt (VVD) is dit raadsvoorstel overgeheveld naar de bespreekpunten.
Dhr. Elevelt vraagt de wethouder op basis van welke criteria de grenzen zijn opgesteld. Het
valt hem op dat het zgn. A-gebied in het Huygenskwartier aanzienlijk groter is dan het
Damcentrum.

Het woord wordt tevens gevoerd door dhr. Rosbenders (BGLV), mw. Van Giezen (PvdA) en
wethouder Stemerdink. De wethouder licht toe dat winkels, historische bebouwing en OVknooppunten van belang zijn geweest bij de vaststelling van de grenzen. Er is geen sprake
geweest van bewuste beperking.

