Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Uitstel beheerplannen openbare ruimte
Naam en fractie: Marcel Lap, PvdA Zevenaar
Datum indienen: 30 november 2021
Afdeling: BOR
Contactpersoon: René Janssen

Inleiding/Aanleiding:
Voor de commissie Ruimte van 8 december a.s. staat het agendapunt: Uitstel beheerplannen
openbare ruimte” geagendeerd.
In het raadsvoorstel wordt het volgende voorgesteld:
- De geldigheid van het wegenbeleidsplan 2008 – 2018 voormalig Zevenaar en het
beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2023 voormalig Rijnwaarden te verlengen tot en
met boekingsjaar 2021.
Opvallend is dat het wegenbeleidsplan van de voormalige gemeente Zevenaar een geldigheid
had tot (eind) 2018.
Na de verkiezingen van maart 2022 zal de nieuwe raad zich uitspreken over de IBOR waarin
deze plannen worden opgenomen.
Vraag/Vragen:
1. Is de geldigheid van het wegenbeleidsplan na 2018 ooit verlengd? Als dit nooit verlengd
is, waarom is een verlenging nu aan de orde.
Antwoord:
Het is juist dat het wegenbeleidsplan al in 2019 aangepast en geharmoniseerd had
moeten worden. Zoals in het raadsvoorstel toegelicht hebben wij in het kader van de fusie

prioriteit gegeven aan het op orde brengen van de basis en het opstellen van een
integrale beleidsvisie op de openbare ruimte. Daarbij hebben we overzien dat het
verstrijken van de looptijd van het wegenbeleidsplan consequenties heeft in het kader
van de BBV.
2. Wat is de reden om de geldigheid te verlengen tot en met het boekingsjaar 2021. Had dit
niet tot en met het boekingsjaar 2022 moeten zijn?
Antwoord:
We stellen voor om de geldigheid van deze twee beheerplannen te verlengen tot en met
het boekingsjaar 2021 omdat we verwachten dat we in 2022 de beheerplannen
actualiseren. Deze treden dan met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022.
Het verlengen van de geldigheid tot en met het boekingsjaar 2022 is in onze ogen
daarmee niet nodig.

