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Beste leden en duoburgerleden,
Op 10 november 2016 is bij de behandeling van de Begroting 2017 en de Meerjarenraming 2018-2020 - met raadsbrede
steun - motie RMO 16-026 “Onderhoud Openbare Ruimte I Zwerfafval" aanvaard. Met deze motie droeg de
gemeenteraad ons op:
* bij het komende beleidskader voorstellen te doen voor een structurele verhoging van het onderhoudsniveau van
de openbare ruimte, met oog voor consistentie in het gekozen onderhoudsniveau op langere termijn;
» vooruitlopend hierop te kijken of met financiële meevallers al een verbetering kan worden gerealiseerd;
» het verhogen van het onderhoudsniveau toe te passen via de bestaande methodieken van het Integraal Beheer
Openbare Ruimte (IBOR).
Om deze motie te behandelen is in de afgelopen periode een aantal stappen gezet. Hieronder treft u een korte
beschrijving van deze stappen:
1. IBOR workshop. Op 16 maart heeft een bijeenkomst omtrent IBOR plaatsgevonden op de gemeentewerf. Op
deze avond zijn, na een korte presentatie over de IBOR-systematiek, de aanwezige fracties in de gelegenheid
gesteld om per fractie een IBOR -simulatie uit te voeren. Hierbij konden de fractieleden zelf aan de knoppen
draaien om te variëren met de beeldkwaliteitsniveau's van thema’s in de openbare ruimte. Hierbij werd direct de
financiële consequenties getoond van de gekozen ambitie. Uitgangspunt hierbij was het door de raad
vastgestelde IBOR-plan 2013-2017. De door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus waren als uitgangspunt in
de simulatie gezet.
2. Daags hierna is via IBABS een notitie aan u verstrekt met een samenvatting van 16 maart en een doorkijk naar
het verdere proces. Tevens was bij het memo gevoegd de diverse gemaakte scenario’s van de verschillende
fracties, de gegeven presentatie en een retourformulier. De fracties was namelijk gevraagd hun mogelijke tips
en tries ten aanzien van IBOR met ons te delen, zodat in de loop naar een nieuw IBOR-plan hiermee rekening
gehouden kan worden.
3. Terugkoppeling van de IBOR workshop in de Commissie Stad en Ruimte heeft plaatsgevonden op 12 april.
Middels een korte presentatie zijn de door u ingevulde scenario’s en de ontvangen tips en tries besproken.
Tevens is een doorkijk gemaakt naar het verdere proces om te komen tot een nieuw IBOR plan.
Aangegeven is dat de gemene deler van de ingevulde scenario’s van de fracties neerkomt op een lichte verschuiving van
de ambitieniveau’s maar dat dit wel binnen de huidige financiële beschikbare middelen dient te passen. Deze tendens zal
worden verwerkt in het nieuwe IBOR-beheerplan, dat naar verwachting later dit jaar aan de raad zal worden
aangeboden.
Conclusie die hiermee getrokken is, is dat in tegenstelling tot wat de motie aan ons heeft opgedragen, er in het komend
beleidskader geen financiële voorstellen worden gedaan om tot een structurele verhoging te komen van het
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onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Naar onze mening is de motie RMO 16-026 “Onderhoud Openbare Ruimte I
Zwerfafval" hiermee op een voldoende wijze afgehandeld.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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