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In de Kadernota 2019 aan veel onderwerpen uit het Coalitieprogramma 2018-2022
aandacht wordt besteed.
In het Coalitieprogramma 2018-2022 het voornemen is opgenomen om het
onderhoudsniveau van de bestaande openbare ruimte (groen, wegen, pleinen) op te
waarderen.
Er momenteel sprake is van achterstallig onderhoud en hogere kosten in de toekomst
voorkomen moeten worden.
In de Kadernota 2018-2022 het opwaarderen van het onderhoudsniveau niet is
benoemd.
In de raadsvergadering van 7 november 2017 dit onderwerp is besproken naar
aanleiding van een door de VVD ingediend en aangehouden amendement over dit
onderwerp.
In de betreffende raadsvergadering is toegezegd dat een evaluatie van het
bestaande onderhoudsniveau wordt gedaan.
Er enkele jaren geleden vanwege bezuinigingsoverweging is overgegaan op een
lager onderhoudsniveau.
Dat lagere niveau nu door de inwoners niet als voldoende wordt ervaren.
Het goed is waar mogelijk inwoners te betrekken.
Er nu behoefte en financiële ruimte is om het onderhoudsniveau weer te verhogen.
Om binnen afzienbare termijn tot verbetering te komen opname in de Kadernota en
vervolgens de begroting benodigd is.
Het daarmee ook wordt ingebracht in de P&C-cyclus.

stelt voor om in de kadernota bij Programma 8 toe te voegen:
“Het bestaande onderhoudsniveau van de openbare ruimte behoeft aandacht omdat
achterstallig onderhoud wordt geconstateerd en het niet voldoet aan de verwachtingen van
de inwoners. Ook kan het niet aanpassen van het onderhoudsniveau leiden tot hogere
kosten in de toekomst. We willen terug naar het onderhoudsniveau van voor de
bezuinigingen. De kosten die daarmee gemoeid zijn, worden na de evaluatie van het
bestaande onderhoud bepaald en zo mogelijk opgenomen in de begroting voor 2019.”

En gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening en naam:
Met een amendement wordt een voorliggend voorstel gewijzigd. Ook moties kunnen worden
geamendeerd. Op een amendement is ook een subamendement mogelijk, dan wordt de tekst van het
amendement aangepast. Een aangenomen amendement kan niet door het college worden
genegeerd. Als het betreffende amendement en besluit zijn aangenomen is het college ook gehouden
het besluit in geamendeerde vorm uit te voeren. Amendementen worden schriftelijk ingediend, bij
voorkeur voor de vergadering, maar het mag ook tijdens de vergadering. Bij de stemming wordt eerst
over het amendement gestemd en daarna over het (geamendeerde) voorstel.
1

VVD Overbetuwe: Karel Grimm
CDA Overbetuwe: Dennis Janssen
Gemeentebelangen Overbetuwe: Henk Vreman
Burger Belangen Overbetuwe: Dia Vennis

