Raadsmededeling
Van
Aan
Datum B&W vergadering
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Onderwerp

Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
1 oktober 2019
1640529
Mevrouw H.B. Boudewijnse en de heer G.J. Hendriks
Motie Kwaliteitsniveaus beheer en onderhoud Buitenruimte

1.

Kennisnemen van
De resultaten en conclusies van het onderzoek naar de uitvoering van de motie M18.39,
‘Kwaliteitsniveaus beheer en onderhoud Buitenruimte’ van 3 juli 2019.

2.

Inleiding
Bij de vaststelling van het Voortgangsverslag 2019-1 op 3 juli heeft u de motie ‘Kwaliteitsniveaus
beheer en onderhoud Buitenruimte (M18.39) aangenomen. Daarin roept u het college op om:
1. voor het onderhoud en beheer van de buitenruimte - in afwijking van de in 2018 aangenomen
Visie Buitenruimte - een zestal uitgangspunten te hanteren om de raad te rapporteren over de
gevolgen voor de budgetten;
2. geen onomkeerbare verplichtingen aan te gaan met betrekking tot onderhoud en beheer van
de buitenruimte.
In de afgelopen periode is door een extern bureau onderzocht wat de gevolgen van de betreffende
uitgangspunten zijn voor het beheer van de buitenruimte in Gooise Meren (kosten, consequenties
en risico’s). Als bijlage bij deze raadsmededeling vindt u het rapport met de resultaten en de
conclusies van het onderzoek. Met deze mededeling informeren wij u over de resultaten en
conclusies van het onderzoek.

3.

Kernboodschap
3.1 Onderzoeksopdracht extern bureau
Het college heeft een extern adviesbureau gevraagd om de uitgangspunten ten aanzien van de
kwaliteitsambities voor de buitenruimte uit te werken én te beoordelen wat het effect op de kosten
is, welke andere consequenties er zijn én welke risico’s daarbij ontstaan. Ook is het bureau
gevraagd om mogelijke andere bezuinigingsmogelijkheden te verkennen. De rapportage is bij deze
raadsmededeling gevoegd.
3.2 Thema-uur voor toelichting op rapportage
Omdat het een technisch specialistische rapportage betreft, die moeilijk schriftelijk is toe te
lichten, is er een thema-uur op 2 oktober. In dit thema-uur zal het onderzoeksbureau de resultaten
en conclusies toelichten en vragen beantwoorden. Daarbij zijn ook de inhoudelijke deskundigen
van de gemeente en de portefeuillehouder aanwezig.
Het college heeft formeel nog geen kennis genomen van de inhoud van de rapportage en daarover
dus geen standpunt ingenomen. Het college wilde de raad zo spoedig mogelijk informeren om een
goede afweging te kunnen maken bij de begrotingsbehandeling. Wanneer er naar aanleiding van
het thema-uur nog technische vragen resteren, dan kunnen deze gesteld worden tijdens de
technische vragenmarkt op 14 oktober aanstaande.
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3.3 Geen onomkeerbare verplichtingen
Het college is tot nu toe geen onomkeerbare verplichtingen aangegaan met betrekking tot
onderhoud en beheer van de buitenruimte en zal dat, tot de definitieve besluitvorming ten aanzien
van de Begroting 2020, ook niet doen.
3.4 Correctie op geraamde kosten kwaliteitsverhoging
Bij het opstellen van de Visie Buitenruimte in 2018 zijn de globale kosten van de verschillende
voorstellen geraamd. De kosten voor de verhoging van de beeldkwaliteit van B naar A voor de
centra en de stationsgebieden zijn toen bepaald op € 150.000,= Bij doorrekening door het bureau
bleken deze kosten lager te zijn, namelijk 75.000,= Oorzaak van de onjuiste bepaling door de
gemeente was het gebruik van oude bedragen van bezuinigingen in de voormalige gemeente
Bussum.
4. Consequenties
4.1 Bijdrage aan afwegingen raad
Met de uitwerking van bovengenoemde motie hoopt het college een bijdrage te leveren aan de
afwegingen van de raad ten aanzien van de kwaliteitsambities met betrekking tot de openbare
ruimte.
4.2 Verlaging budgetten
De budgetten voor de uitvoering van de Visie Buitenruimte kunnen structureel met € 75.000,=
worden verlaagd (zie de toelichting onder 3.4).
5.

Communicatie en participatie
Niet van toepassing.

6. Vervolg
Afhankelijk van de aard van de besluitvorming over het wel dan niet aanpassen van de ambities van
de Visie Buitenruimte, zal het college:
a) de noodzakelijke aanpassingen in de lopende contracten proberen te realiseren (immers er is
sprake van al lopende afspraken), nieuwe contracten daarop direct inrichten en de werkwijzen van
het eigen team Beheer en Service (de Buitendienst) daarop aanpassen;
b) de uitwerking en uitvoering van de andere ambities van de Visie Buitenruimte ter hand nemen;
c) indien noodzakelijk de raad een gewijzigde Visie Buitenruimte ter besluitvorming aanbieden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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