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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Truke 

Achternaam 
 

Noordenbos 
E-mailadres 

 
Truke.Noordenbos.SP@raad-stichtsevecht.nl  

Fractie 
 

SP 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de technische 
vragen mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Technische vragen 
Onderwerp 

 
Pilot Zelfbeheer Groen 

Inleiding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Vragen van de SP Stichtse Vecht 
over de pilot “Zelfbeheer Groen”.  

Vraag 1 
 

1. Aan welke bedrijven en voor welke periode 
heeft de gemeente het regulier onderhoud van 
groen en het schoonhouden van de openbare 
ruimte uitbesteed? 
2. Zijn de werkzaamheden begroot en 
opgedragen conform een IBOR bestek? 
3. Worden deze werkzaamheden mede of 
deels door gemeentepersoneel uitgevoerd? 
4. Veel perken in Maarssen Broek worden al 
langere tijd niet onderhouden. Is dit volgens 
de opdracht van de gemeente aan de 
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uitvoerende partij ? Zo ja wordt de opdracht 
dan hiermee aangevuld, zo nee , wordt hierop 
gehandhaads? 
5. De pilot “Zelfbeheer Groen” is gestart. 
Hoeveel geld gaat er naar de hiervoor 
aangestelde coödinator zelfbeheer groen? 
Komt dit ten laste van de algemene post 
groenbeheer? 
Welke functie eisen zijn gesteld? Wat zijn de 
taken van deze coördinator? Hoeveel uur per 
week is hij/zij beschikbaar? Wat is zijn/haar 
opleiding? Is hij/zij direct benaderbaar voor 
bewoners? 
6. Wat is de verwachte netto opbrengst als de 
gemeente een deel van haar 
groenbeheertaken laat doen door mensen die 
als vrijwilliger de openbare ruimte gaan 
onderhouden? 
7. Veel buurten waar groenbeheer en het 
schoonhouden van de straten en perken 
verwaarloosd zijn door de gemeente, kampen 
met meer problemen. Zoals onveiligheid op de 
pleintjes/parkeerterreinen en het verwaarlozen 
en verdwijnen van speeltuintjes. Mensen die 
van plan zijn om het groen in hun wijk op te 
knappen, en dus de gemeente werk uit 
handen nemen, kunnen meestal die andere 
problemen niet zelf oplossen. Gaat de 
gemeente deze buurten, die zich willen 
inzetten voor hun wijk via de pilot zelfbeheer 
groen, meehelpen met het versnelt verbeteren 
van de speelgelegenheid, de veiligheid en 
andere nijpende kwesties?  
8. Hoe worden mensen 
benaderd/gemotiveerd om mee te doen aan 
de pilot?  
9. Wat gebeurt er als mensen afhaken voordat 
de verplichte zelfbeheer periode van 5 jaar 
voorbij is? Is hun buurt dan de resterende 
jaren niet opgenomen in het groen-en 
schoonmaak beleid van de gemeente? 
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Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 

    


