Amendement
Onderwerp amendement:

Bezuinigingen straatmeubilair

Vergaderdatum:

30 juni 2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-93

Perspectiefnota 2022-2025

Status:
concept
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2210492 Vaststellen Perspectiefnota 2022-2025
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Principe 8 – we verbeteren continu: efficiency
Vermindering van straatmeubilair en verkeersborden
Er is teveel straatmeubilair (parkeerpalen en prullenbakken) in
Gooise Meren. Dit geldt ook voor het aantal verkeersborden.
Door het aantal te verminderen kan het budget voor
straatmeubilair (€90.000) en verkeerborden (€80.000) kan
hierdoor met 10% naar beneden worden bijgesteld.

Nieuwe tekst
Er is teveel straatmeubilair (parkeerpalen en prullenbakken) in
Gooise Meren. Dit geldt ook voor het aantal verkeersborden.
Door het aantal te verminderen kan het budget voor
straatmeubilair (€90.000) en verkeerborden (€80.000) kan
hierdoor met 10% naar beneden worden bijgesteld. Tenzij zij

leiden tot een onveilige situatie, zullen overbodige
verkeersborden pas worden verwijderd wanneer ze
kunnen worden meegenomen in een bestaand project.
Prullenbakken en ander straatmeubilair zullen alleen
dan worden verwijderd wanneer is aangetoond dat zij
niet of nauwelijks worden gebruikt.

Toelichting2
Overwegende dat:
1. Wanneer er actief wordt ingezet op het verwijderen van verkeersborden, dit op korte termijn geen besparing betreft maar
juist extra kost, vanwege de benodigde mankracht om dit te doen
2. Al eerder in de raad aan de orde is geweest dat bij ruimtelijke projecten de aanwezigheid van de verkeersborden wordt
geëvalueerd en eventueel aangepast
3. Het weghalen van prullenbakken die regelmatig gebruikt worden een onwenselijke verslechtering van de dienstverlening aan
onze inwoners betekent, en bovendien tot meer zwerfvuil en daarmee mogelijk meer kosten kan leiden
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