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Inleiding
Het Verbeterplan onderhoud groen is op 20 februari 2018 besproken in de commissie fysiek domein.
De commissie heeft daarbij – naast enkele kritische opmerkingen - het vertrouwen uitgesproken in
het verbeterplan. Wel is er behoefte om de vinger aan de pols te houden middels tussenrapportages.
Tijdens het reces is het groenonderhoud en de monitoring t.b.v. de rapportages doorgegaan en
inmiddels is ook de 2e tussenrapportage gereed. Deze rapportage gaat over de periode 20 februari
t/m 20 augustus 2018 en wordt u hiermee aangeboden ten behoeve van de bespreking in de
commissie Fysiek domein van 11 september 2018. Voor het overzicht op de voortgang is in deze 2e
tussenrapportage ook de 1e opgenomen.
We hebben een stap in de juiste richting gezet door meer naar de omgeving toe te komen en in
gesprek te gaan over het onderwerp. We constateren verschillende verbeteringen en krijgen
positieve berichten van bewoners over het groenonderhoud. Naast de positieve berichten ontvangen
we nog steeds kritische berichten. We nemen die signalen mee in de verdere verbetering van het
groenonderhoud.
In het kort de historie van ons IBOR-beleid
In november 2012 is besloten over kwaliteitskaders voor het beheer van de openbare ruimte. Dit
hield in de keuze voor het onderhoudsniveau A voor de centra, niveau B voor de woongebieden en
niveau C voor de buitengebieden en bedrijventerreinen. groeien naar ABC etc. Deze keuze werd op
dat moment vanwege de financiële mogelijkheden gezien als een situatie waar in meerdere jaren
naartoe moest worden gegroeid.
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Dit college geeft thans uitvoering aan het raadsbesluit van juni 2016 over het Beleidskader IBOR
2017 e.v.. Daarin is besloten om het onderhoudsniveau in de dorpscentra terug te brengen van
niveau A naar niveau B. Daarmee komt het gehele gebied binnen de kernen op niveau B en het
buitengebied en de bedrijventerreinen op niveau C. Het beeld op dat moment was dat de
aanbesteding binnen deze kaders binnen het bestaande budget zou moeten passen, er was dus
geen bezuiniging beoogd. Bij de aanbesteding eind 2016 bleek echter een voordeel van € 350.000
op de aanneemsom (raming was ca. 3 miljoen). Vervolgens is dit voordeel met het raadsbesluit over
de Bestuursrapportage 2017 ingeboekt als invulling van de push-taakstelling ‘besparing op de
buitenruimte’.
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In 2014 is besloten om die groei te temperen om financiële ruimte te creëren onder meer voor het
onderhoud van de areaaluitbreidingen van de jaren daarvoor.
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Bij de kwaliteitsmonitoring wordt getoetst op het afgesproken onderhoudsniveau (B en C). Door
meerdere oorzaken werd dit niveau begin van dit jaar te vaak en op te veel locaties niet gehaald met
veel klachten tot gevolg. Het Verbeterplan onderhoud groen geeft hierover achtergronden en over de
maatregelen die zijn ingezet om te zorgen dat het afgesproken niveau wel wordt gehaald.
De huidige overeenkomst t.a.v. de uitvoering
De actuele overeenkomst voor de uitvoering van IBOR duurt maximaal 5 jaar. De overeenkomst
loopt in eerste instantie van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 en is optioneel 2 keer met
één jaar te verlengen. Of verlenging aan de orde is hangt af van hoe de aannemer heeft geopereerd
en aan de contractafspraken heeft voldaan.
In bredere zin
In aansluiting op de onvrede en de vragen van inwoners en raadsleden, gaan het verbeterplan en
deze tussenrapportage in op de drie operationele onderdelen (uitvoering kwaliteit, meldingen en
communicatie). Naast deze onderdelen zijn er discussiepunten met de aannemer over de uitvoering
van het bestek. Op dit moment wordt er op deze punten een formeel standpunt geformuleerd en
vervolgstrategie bepaald door het college. Verder is het wenselijk om op meer strategisch niveau te
kijken naar de ontwikkeling van het groenonderhoud d.m.v. het in de breedte evalueren van het
beleidskader IBOR.
Mat vriendelijke groet,
Frank van Liempdt
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Bijlage
Tussenrapportage 2 van het Verbeterplan onderhoud groen

