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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 de structurele bezuiniging van 1,6 mio op onderhoud en beheer ingrijpende
gevolgen heeft voor de leefomgeving
dat onderhoud van groen in de openbare ruimte in een belangrijk deel bijdraagt aan
de leefbaarheid van onze gemeente;
in zowel de binnenstad als in kernen, dorpen en woonwijken de vervuiling zichtbaar
toeneemt;
een verzorgd en goed onderhouden straatbeeld een voorwaarde is voor het realiseren
van de toeristische en economische ambities;
ophoping van zwerfvuil op bepaalde routes wordt tegen gegaan en in toenemende
mate klachten over vervuiling en verloedering binnenkomen;
er op koopzondagen sprake is van een vervuilde binnenstad en ondernemers bereid
zijn om een bijdrage te leveren;
een te laag onderhoudsniveau dit tegenwerkt en tevens indruist tegen de brede wens
vanuit de raad om te zorgen dat wijken en centra schoon, heel en veilig zijn;
de Raad al bij eerdere gelegenheden het belang van kwalitatief IBOR heeft
uitgesproken;
de raad het college in juni bij motie opriep tot maatregelen, waaronder een
uitvoeringsprogramma en betere inzet vanuit de gemeente, hetgeen echter nog niet
tot resultaten heeft geleid;
handhaving op het veroorzaken van vervuiling van de openbare ruimte noodzakelijk is
om tot een gedragsverandering te komen en hiervoor thans onvoldoende menskracht
beschikbaar is;
het onderhoudsniveau zoveel als mogelijk ingekocht moet worden bij de WVS;
de inzet van burgerparticipatie echter onvoldoende blijkt om voor woonwijken en
verzorgingscentra minimaal het niveau R te realiseren;

gezien ook het breed gedragen gegeven dat wij als raad te fors hebben ingezet op de
bezuinigingen onderhoud en beheer en dit nu alvast voor 2014 willen herstellen.

draagt het college op

- voor 2014 het IBOR-niveau op het product "reiniging" te verbeteren door de
beeldkwaliteit telkens één niveau te verhogen en op te schalen van respectievelijk niveau
R-- naar R- en van R- naar R;
» 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;
« de raad een daartoe strekkend voorstel voor te leggen, waarin wij zowel voor de
bekostiging als denkrichting meegeven de vermoedelijke financiële meevaller als gevolg
van de septembercirculaire en/of het dividend van Saver;

en gaat over tot de orde van de dag.
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