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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Vanavond, woensdag 20 december 2017, staat het IBOR-plan 2018-2022 op de agenda van uw raad. Door de VVD is bij
dit agendapunt vanmorgen een motie ingediend. Hieronder treft u onze reactie hierop aan.
In de aanloop naar dit IBOR-plan is voor u in maart van dit jaar een informatieavond gehouden waarbij u naast algemene
informatie over het IBOR-plan ook zelf aan de knoppen heeft kunnen draaien. In de commissie Stad en Ruimte van 12
april is de uitkomst van deze bijeenkomst besproken. Vervolgens bent u door ons op 20 april 2017 schriftelijk
geïnformeerd waarbij tevens de motie “onderhoud openbare ruimte i zwerfvuil” (RMO 16-026) is afgehandeld (U17005686).
In deze brief is de volgende passage opgenomen:
" Aangegeven is dat de gemene deler van de ingevulde scenario’s van de fracties neerkomt op een lichte verschuiving
van de ambitieniveaus maar dat dit wel binnen de huidige financiële beschikbare middelen dient te passen. Deze
tendens zat worden uitgewerkt in het nieuwe IBOR-beheerplan, dat na verwachting later dit jaar aan de raad zal worden
aangeboden. Conclusie die hiermee is getrokken 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
onderhoudsniveau in de openbare ruimte.’’
Ook tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissie Stad en Ruimte van 13 december is door diverse fracties
aangegeven dat de scenario’s uit de raadssessie nogal flink uiteen liepen. In het IBOR-plan 2018-2022 is u middels de
diverse scenario’s in paragraaf 8.3 een inzicht gegeven in de diverse mogelijkheden waarbij accenten zijn aangebracht
op de thema's groen en reiniging of op het nieuw geïntroduceerde begrip toeristisch recreatieve parels. Opwaarderen
van een thema gaat, bij budgettaire neutraliteit, ten koste van de beeldkwaliteit bij een ander thema en of thema’s.
Op basis van bovenstaande zien wij geen aanleiding om een nieuw voorstel uit te werken.
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