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OPSCHALING UITVOERING IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)

De gemeenteraad

van Bergen op Zoom in vergadering

besluitend over de Begroting
Programmabegroting

2014 en kennisnemend

2015-2017

bijeen op 7 en 13 november
van de

2013,

Meerjaren

(RVB13-0084);

Overwegende

- Dat onderhoud van groen in de openbare ruimte in een belangrijk deel bijdraagt aan de
leefbaarheid van onze gemeente;
- Een verzorgd en goed onderhouden straatbeeld een voorwaarde is voor het realiseren van
de toeristische en economische ambities;
- M e t name de w o o n w i j k e n en voorzieningencentra zoals bij winkelgebieden extra aandacht
behoeven;
- Ophoping van zwerfvuil op bepaalde routes w o r d t tegengegaan;
» Er op koopzondagen sprake is van een vervuilde binnenstad en ondernemers bereid zijn
om een bijdrage te leveren;
- De Raad al bij eerdere gelegenheden het belang van kwalitatief IBOR heeft uitgesproken;
- De inzet van burgerparticipatie echter onvoldoende blijkt o m voor w o o n w i j k e n en
verzorgingscentra minimaal het niveau R te realiseren.
Constaterende
- Dat de dividenden van Saver de afgelopen jaren een veelvoud waren van de 3 ton zoals
structureel opgenomen in de begroting;
- De verwachting dat deze lijn ook voor het boekjaar 2013 zal doorzetten.
Spreekt uit
- Dat het belangrijk is dat deze gelden voor een substantieel deel terugvloeien naar de
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Draagt het College op
- Voor 2014 het IBOR-niveau op het product reiniging de beeldkwaliteit telkens één niveau
te verhogen en opschalen van respectievelijk niveau R - naar R- en van R- naar R; en
hiervoor eenmalig dekking van 257.000 euro te vinden vanuit de uitkering Saver over het
bedrijfsresultaat 2013;
- daarbij te betrekken het herplaatsen van afvalbakken naar plaatsen waar zwerfvuil zich
ophoopt alsmede het vegen van de binnenstad voorafgaand aan de koopzondag.
- Dit onverminderd de inzet van burgerparticpatie.

En gaat over tot de orde van de dag.
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