Motie
Onderwerp motie:

Kwaliteitsniveaus beheer en onderhoud Buitenruimte

Vergaderdatum:

26 juni 2019

Agendapunt (nr en naam):

2b6

Voortgangsverslag 2019-1 Programma3

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Verzoekt het college:
1.

Om voor het onderhoud en beheer van de buitenruimte - in afwijking van de in 2018 aangenomen Visie Buitenruimte - de
volgende uitgangspunten te hanteren om de raad te rapporteren over de gevolgen voor de budgetten:
a. In algemene zin Gooise Meren op niveau ‘voldoende’, inclusief de centra van de kernen en de stations, muv de centra
van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden om die beide op niveau ‘goed’ te beheren;
b. Specifiek voor Groen: Naarden-Vesting en de vesting van Muiden op niveau ‘goed’, de centra van kernen en stations
op ‘voldoende’ en de buitengebieden op ‘sober/matig’;
c. Specifiek voor Speelplekken: meer in te zetten op zelfbeheer en daarbij het niveau ‘sober-voldoende’ te hanteren
met inspecties eens in de twee jaar;
d. Specifiek voor Sportaccommodaties: meer in te zetten op zelfbeheer en niveau ‘sober-voldoende’ te hanteren;
e. Specifiek voor Wegen en Straatmeubilair: voor beeldkwaliteit in te zetten op ‘sober’ (C) en voor technische kwaliteit
op ‘veilig’ (B-C; algemeen: tussen matig en voldoende);
f. Specifiek voor Bouwwerken (Kunstwerken): het niveau ‘voldoende’ en ‘veilig’.

2.

Aansluitend op de aangenomen motie van november 2018 ter zake, geen onomkeerbare verplichtingen aan te gaan met
betrekking tot onderhoud en beheer van de buitenruimte, opdat de gemeenteraad in de gelegenheid is op basis van
verkregen – financieel – inzicht de uitgangspunten uit de Visie Buitenruimte op aspecten te herzien, zodanig dat die eventuele
aanpassingen nog in het Voortgangsverslag 2019-2 hun beslag krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
Overwegende dat:
1. De op 14 februari 2018 vastgestelde Visie Buitenruimte uitgangspunten bevat voor opgehoogde kwaliteit voor beheer en
onderhoud, terwijl bij de vaststelling de gevolgen voor de gemeentelijke lasten nog niet in beeld waren;
2. De op 7 november 2018 aangenomen Motie ‘Financiële gevolgen Buitenruimte’ heeft verzocht om “keuzemogelijkheden
en bijbehorende kostensoorten” en om “geen onomkeerbare verplichtingen aan te gaan mbt beheer en onderhoud om
de raad gelegenheid te geven de Visie Buitenruimte op aspecten te herzien met het oog op de lasten”;
3. De toelichting in het Thema-uur van 27 februari 2019 een structurele lastenverhoging toont voor het onderhoud en beheer
van de Buitenruimte van €1.8 mln (jaarlijks), zonder dat de stijging tov de lasten van de voormalige gemeenten van
Gooise Meren goed inzichtelijk is te maken.
Voorts overwegende dat:
4. Uit de burgerparticipatie bij de voorbereiding van de Visie Buitenruimte is gebleken dat “gebruikers over het algemeen
(zeer) tevreden zijn over de kwaliteit van de buitenruimte en openbare gebouwen en het beheer”;
5. In de Visie Buitenruimte bij de diverse gemeentelijke bezittingen in zijn algemeenheid meer wordt verwezen naar ook
zelfbeheer door omwonenden en/of direct betrokkenen;
6. Met de nadere toelichtingen van de Thema-uren nog geen inzicht is verkregen in de financiële consequenties van
verschillende kwaliteitsniveaus;
7. De raad op weloverwogen wijze een besluit wil kunnen nemen over aanpassingen van de uitgangspunten van de Visie
Buitenruimte om de verhoging van €1.8 mln jaarlijks zo mogelijk te kunnen beperken.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Hugo Bellaart, VVD; Marieke le Noble, HvBNM

