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Status: Openbaar
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Bereikbaar
Handtekening

Onderwerp:

Vervanging Openbare Verlichting JOR2021
Geraadpleegde vakgebieden:

Financiën
Conclusie raadpleging: Men is akkoord.
Communicatie: ja d.m.v.: infobulletin
Bijlagen:
Brief door college
Brief aan gemeenteraad
Brief beantwoording vragen ex art 41
Nota voor de raad
Overige bijlagen:
Financieel overzicht
Behandeling in / door:
Raad
Ondernemingsraad

Datum:

Aard behandeling:

Portefeuillehouder
Piena

Geheimhouding op

Titel

Bijlage

Financiële
onderbouwing

Grondslag art. 10
Wob

Tot wanneer

Moet raad
bekrachtigen?

Tot na gunning

Nee

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 277203 te vermelden.

COLLEGE
VOORSTEL
Datum: 11 maart 2021
Openbaar
Onderwerp:
Vervanging Openbare Verlichting JOR2021

Bis-nummer:

Voorstel:
1. Het beschikbaar stellen gelden krediet "Uitvoering vervanging Openbare Verlichting
OTH00440" ad € 277.000 conform de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2021.
2. De bijlage “geheim kostenoverzicht” geheim te verklaren op grond van artikel 55
Gemeentewet, in samenhang met artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wob.
3. De geheimhouding op te heffen zodra de aanbestedingsprocedure is afgerond en de
definitieve gunning heeft plaatsgevonden.

Samenvatting
Jaarlijks wordt naar aanleiding van data uit het beheerssysteem MOON (waarin alle openbare
verlichting van de gemeente Oosterhout is opgenomen), klachten van de inwoners en de werkgroep
JOR een aantal straten voorgesteld om het komende jaar de openbare verlichting te vervangen. Dit
jaar betreft het de verlichting:
- in de wijk Vrachelen (zuid)
- in de wijk Oosterheide
- langs enkele straten in Oosteind, Den Hout en Dorst.
Uw college wordt voorgesteld het krediet beschikbaar te stellen voor de verbetering van de verlichting.
Juridisch kader (inclusief onderbouwing geheimhouding)

Goed werkende openbare verlichting is van groot belang. Niet alleen voor de verkeersveiligheid,
maar ook voor het gevoel van sociale veiligheid en om criminaliteit te voorkomen. In het kader
van deze verantwoordelijkheid vervangen wij openbare verlichting als deze de technische
levensduur heeft bereikt van 20 jaar.
Aanleiding
Jaarlijks wordt naar aanleiding van data uit het beheerssysteem MOON (waarin alle openbare
verlichting van de gemeente Oosterhout is opgenomen), klachten van de inwoners en de werkgroep
JOR een aantal straten voorgesteld om het komende jaar de openbare verlichting te vervangen.
Welke data is gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord?
De data komt uit het beheerssysteem Moon waarin alle openbare verlichting van de gemeente
Oosterhout staan, tevens is er vanuit de buitendienst een opzichter die toeziet op werken en werking
openbare verlichting.
Welke externe belanghebbenden zijn betrokken en hoe is het proces gevoerd?
Gemeente Oosterhout is lid van het IGOV (Inter Gemeente Overleg Verlichting) en volgt
ontwikkelingen in markt op het gebied van energiezuinige en circulaire oplossingen van armatuur
fabrikanten.
Wat willen we gaan doen?
Het vervangen van de openbare verlichting armaturen, de lichtmasten worden indien nodig
geschilderd maar blijven dus gewoon staan.

Afweging van argumenten voor en tegen?
Voor: minder onderhoud en storingen door LED, energietransitie, CO2 reductie, lagere
energierekening.
Tegen: geen

Wat mag het kosten en waar gaan we het van betalen?
De geraamde lasten voor de levering en vervanging zijn €450 voor een lichtmast en €350 voor een
armatuur, per deelgebied is dit:
A) Vrachelen 1
€135.100
B) Oosterheide
€102.200
C) Kerkdorpen
€ 40.300
De dekking van deze lasten is opgenomen in de uitvoeringsplanning 2021 Openbare Ruimte
onderdeel Programma Openbare Verlichting.
Risico’s?
Geen risico.
Communicatie Kernboodschap:

Het gaat om werken waarbij de uitvoering nauwelijks overlast voor de omwonende geeft. Daarnaast
komt er nog een stukje berichtgeving in het weekblad Oosterhout en op de gemeentelijke website.

