Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012 – 2016
In reactie op de inbreng van de fracties, wordt door portefeuillehouder de heer Bax en
extern adviseur dhr. Meegdes, ingegaan op vragen en opmerkingen.
Er wordt wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- de in bijlage 1 van het KOOR beschreven kwaliteitsniveaus voor het beheer en
onderhoud van de verschillende onderscheiden gebieden, hebben in grote lijnen de
instemming van de fracties. Er is echter nog wel zorg of het daadwerkelijk lukt de
beschreven niveaus met het lagere budget - in totaal dient er € 375.000,- te worden
bezuinigd – te realiseren. Het college veronderstelt dat de bezuinigingsopdracht
gehaald kan worden. Hoe realistisch is deze veronderstelling?
Portefeuillehouder de heer Bax geeft aan dat er een implementatieplan zal worden
opgesteld waarin zal worden aangegeven hoe de bezuinigingen, uitgaande van de
beschreven onderhoudsniveaus, gerealiseerd kunnen worden;
- inzet van burgers e.a. bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte werkt
kostenverlagend. Wat krijgen burgers hiervoor terug?
Aangegeven wordt dat inzet van particulieren soms kan leiden tot een hoger
onderhoudsniveau dan in het KOOR beschreven.
- door de commissie wordt benadrukt dat het van belang is dat er adequaat wordt
gereageerd op klachten van burgers.
De heer Bax beschrijft dat het de bedoeling is dat klachten zo veel als mogelijk via het
zgn. quickteam worden opgelost. De kosten verbonden aan de inzet van het quickteam
worden betaald uit de reguliere middelen;
- aandacht wordt gevraagd voor het onderhoud van de Markt. In dit verband wordt
ook gewezen naar de vragen ex. art. 41 van de fractie CDA;
- zorgen worden geuit over de monitoring. Is deze wel voldoende gestructureerd?
Benadrukt wordt dat de wijkteams een belangrijke rol in de monitoring hebben.
Verder is het inderdaad zo dat de meldingen van burgers een belangrijke rol in de
monitoring hebben. “De burgers zijn onze beste monitoorders”.
Verschillende fracties spreken uit dat ze er vertrouwen in hebben dat de afdeling BOR
de kwaliteit kan handhaven.

