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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
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Inleiding 
 
Naar aanleiding van de behandeling van de CDA motie Evaluatie Beheerniveau buitenruimte bij de meningsvormende raad op 
27 oktober en de reactie van de portefeuillehouder op deze motie heeft het CDA de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Wat is het percentage van het onderhoud dat inmiddels wordt uitgevoerd conform de vorig jaar vastgestelde beheerplan 
buitenruimte? 
 
 
Antwoord 
Na het raadsbesluit om het onderhoud op scenario Minimum Plus uit te voeren zijn er afspraken met aannemers gemaakt 
over het onderhoud 2022. Voor het merendeel (circa 60%) van de contracten is het onderhoudsniveau bijgesteld naar 
onderhoudsniveau C. Voor de contracten onkruid verharding, onkruid beplanting en legen prullenbakken zijn de 
contractafspraken gehandhaafd. Dit betekent dat het onderhoud in de vestingen op onderhoudsniveau A en in de wijken op 
onderhoudsniveau B wordt uitgevoerd. Het tussentijds openbreken van deze contracten zou een verhoging van de 
onderhoudskosten betekenen. Vanuit dit financieel oogpunt zijn de lopende afspraken gehandhaafd voor deze contracten.   
 
 
Vraag 2 
De wijziging van de beheerplannen had tot doel om kosten te besparen. Vanaf welk begrotingsjaar zijn deze besparingen 
ingeboekt en betreft dit dan het volledig beoogde besparingsbedrag? 
 
 
Antwoord 
Ja, vanaf de begroting 2022. 
 
Vraag 3 
De portefeuillehouder gaf in de raadsvergadering aan dat nog niet alle aanpassingen in de uitvoering van het onderhoud 
volgens de vastgestelde beheerplannen plaatsvindt vanwege nog doorlopende contracten. Per wanneer lopen deze 
contracten af en per wanneer zal dan sprake zijn van uitvoering cf. het vastgestelde beleid?  
 
Antwoord 
De contractafspraken voor de contracten onkruid verharding, onkruid beplanting en legen prullenbakken zijn in 2022 niet 
bijgesteld (zie beantwoording vraag 1). Het contract onkruid verharding heeft een contractduur tot en met eind 2024. Het 
tussentijds openbreken van het contract is onderzocht en heeft een financieel negatief effect. Uit een verkenning komt naar 
voren dat de onderhoudskosten op onderhoudsniveau C hoger uitkomen dan het huidige contractkosten op 
onderhoudsniveau B. De huidige contractafspraken zijn om deze reden voor 2023 aangehouden. Het contract voor onkruid 
beplanting en legen prullenbakken verloopt eind dit jaar. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de Tomingroep 
voor het aangaan van een nieuwe contractperiode 2023. Voor 2023 is het streven het onderhoudsniveau te verlagen. Het 
onderhoud uitvoeren op een lager onderhoudsniveau vraagt een andere personele inzet, organisatie en aanpak van de 
Tomingroep. In 2023 wordt er om deze reden gestart met een pilot waarbij medewerkers van Tomingroep vanaf de werf 
Bussum gaan werken. Medio 2023 zal de aanpak worden beoordeeld of deze geschikt is uit te rollen voor geheel Gooise 
Meren. Dit betekent dat per 1 januari 2023 het pilotgebied op beeldkwaliteit C wordt uitgevoerd en dat voor de overige 
gebieden het onderhoudsniveau wordt gehandhaafd.   
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Vraag 4 
Bij nog doorlopende contracten lopen de financiële verplichtingen van de gemeente ook nog door. Is dat juist en in welke 
mate is hier in de begroting rekening mee gehouden? (zie ook vraag 2)   
 
Antwoord 
Voor de contracten onkruid verharding, onkruid beplanting en legen prullenbakken lopen de verplichtingen door in de 
jaarschijf 2022, 2023 en mogelijk 2024. Voor de jaarschijf 2022 kunnen de financiële effecten opgevangen worden binnen de 
totale begroting van de beheerplannen. 
 
Vraag 5 
Is het college het met ons eens dat het aantal klachten over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en het 
groenonderhoud zal toenemen als op enig moment in de gehele gemeente cf. het nieuwe onderhoudsniveau wordt 
uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
Het college is ervan bewust dat het aantal klachten kan toenemen. In de beheerplannen 2022-2025 zijn verschillende 
scenario’s aan de raad voorgelegd. Bij de keuze voor scenario Minimum Plus is de impact op de prestatiefactor Imago 
benoemd met een specifiek verhoogd risico op de toename van het aantal klachten. Bij het verder verlagen van het 
onderhoudsniveau zal dit risico toenemen.  
 


