
 
Motie Behoud Kwaliteitscriteria IBOR 
 
In een persbericht van het college van eind 2012 stelt de vorige VVD wethouder: 
 
“Het beheren en onderhouden van de buitenruimte kost veel geld. Om het onderhoud basaal op orde 
te krijgen, stellen we de raad voor om de komende jaren geld beschikbaar te stellen, oplopend tot 
ruim 1,8 miljoen in 2016.  
Na de vorming van Stichtse Vecht bleek dat er aanvullende budget nodig was om de buitenruimte te 
onderhouden, uitgaande van gemiddeld het basis niveau. Ondanks de bezuinigingen die ook onze 
gemeente raken, willen we budget vrijmaken voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte.  
Zo brengen wij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op orde, net zoals we dat ook doen 
met de gemeentelijke financiën en de dienstverlening. Daarmee werken we aan een 
toekomstbestendige gemeente, met een woon- en leefomgeving die schoon, heel, veilig en duurzaam 
wordt beheerd” 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen d.d. 03-03-2015  
 
Overwegende dat: 
 

- De raad op 27 november 2012 heeft ingestemd met de kwaliteitskaders openbare ruimte en 
het gewenste voorkeursscenario. 

- Dit college het beleid van het vorige college voortzet, zoals afgesproken in het college 
akkoord. 

- Dat toentertijd bij de bespreking door de raad al aangegeven en gewaarschuwd is  dat 
bezuinigingen op de leefomgeving niet bespreekbaar zijn. 

- De huidige wethouder een aantal kwaliteitsstappen niet wil doorvoeren en hiermee het 
kwaliteitsniveau van de leefomgeving niet de kwaliteitsimpuls geeft die wel is beloofd en 
afgesproken. 

- Dat het college wil bezuinigen op het onderhoud van de openbare leefomgeving omdat de 
wijk Op Buuren en De Hoge Brug locatie niet zijn opgenomen in het bestek. 

- De wijk Op Buuren en de Hoge brug locatie niet opeens uit de lucht zijn gevallen. 
- Dat de kwaliteit van de leefomgeving van Stichtse Vecht  niet de dupe mag worden van  

bezuinigingen door dit College. 

Verzoekt het college 
 

- De kwaliteitsstappen door te voeren zoals besloten op 27 november 2012. 
- Zo snel mogelijk het debat te starten met de raad om de eventuele noodzakelijke 

bezuinigingen, die nu gehaald worden op kwaliteit leefomgeving, anders in te vullen.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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