RM012-0053
MOTIE

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 6 en 13 november 2012 inzake
raadsvoorstel RVB 12-0083: Begroting 2013 en de meerjarenprogrammabegroting 2014-2016,
Overwegende dat:
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is verslechterd, in veel gevallen tot het niveau
R- en in bepaalde gebieden zelfs tot het niveau R—;
Veel burgers klagen over zwerfvuil en gebrekkig onderhoud van openbaar groen;
Verdere verloedering in de hand wordt gewerkt;
De aantrekkingskracht van de gemeente Bergen op Zoom voor bezoekers verslechtert;
In het kader van integraal beheer van de openbare ruimte veel burgers bereid zijn om samen
met de gemeente, woningcorporaties, wijkcommissies en andere maatschappelijke
organisaties - in het kader van burgerparticipatie- een bijdrage te leveren aan verbetering van
de kwaliteit van de openbare ruimte;
De gemeente zélf een initiërende rol moet vervullen om samen met alle maatschappelijke
betrokkenen te komen tot verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte;
Veel mensen zonder baan in een sociaal en maatschappelijk isolement dreigen terecht te
komen;
Iedereen de kans moet krijgen en moet aangrijpen om verantwoording te dragen en iets terug
te doen voor de uitkering die ze ontvangen; bovendien wordt zodoende de kans op toetreding
tot de arbeidsmarkt verbeterd;
Onze gemeente momenteel 1438 werkzoekenden heeft waarvan meer dan 900 geen beperking
heeft en direct inzetbaar is;
Draagt het College van B&W op:
Op korte termijn een voorstel uit te werken om- mede in het kader van burgerparticipatiesamen met inwoners en maatschappelijke organisaties een plan van aanpak te ontwikkelen
waardoor het onderhoudsniveau van de openbare ruimte kan worden verbeterd;
Hierbij tevens te betrekken de mogelijkheid om perken en groenstroken door buurtbewoners te
laten onderhouden en in beeld te brengen welke kosten hiermee kunnen worden bespaard;
Daarbij te betrekken het opzetten van een protocol voor buurtbeheeractiviteiten vanuit de
burgers;
Een nader onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de gehele bovengenoemde
doelgroep extra in te zetten voor werkzaamheden die bijdragen aan de gemeentelijke
doelstellingen binnen het openbaar groen in de brede zin.
Het maatschappelijk middenveld en het lokale bedrijfsleven actief te benaderen om hen te
stimuleren om arbeids- en werkervaringsplaatsen te realiseren voor de gehele doelgroep.
Hierover uiterlijk binnen 6 maanden te rapporteren aan de gemeenteraad en zodra mogelijk
dit plan van aanpak ten uitvoer te brengen;/'
En gaat over tot de orde van de dag.
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