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Openbare Ruimte

Gevraagde beslissing:
De "Strategische beheervisie openbare ruimte. Uitwerkingsplan: keuze 2014-2018" vast te stellen en
de saldi van het programma te verrekenen met de reserve groot onderhoud openbare ruimte.

Aanleiding/vraagstelling:
De gemeente Langedijk heeft met het vaststellen van de Strategische beheervisie gekozen voor een
integrale aanpak van het beheer van de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft in 2012 bepaald
welke kwaliteitsambitie in de openbare ruimte wordt nagestreefd en vertaald in financiële
consequenties. Afgesproken is dat jaarlijks inzicht wordt gegeven hoe binnen deze kaders invulling
wordt gegeven aan de taakstellende bezuinigingsopdracht in het programma openbare ruimte.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
In de areaalgerichte beheerplannen is een kwaliteitskeuze over de technische staat en de verzorging
van de openbare ruimte gemaakt. Hierbij geldt dat maatwerk en nuances in kwaliteit binnen
beheerarealen en bepaalde gebieden altijd mogelijk blijven.
Onderhavig uitwerkingsplan geeft inzicht in de realisatie van de taakstellingen en de kwalitatieve
gevolgen daarvan voor het beheer van de openbare ruimte. Het plan geeft verder een overzicht van
eventueel nieuw beleid dat is opgenomen in de areaalgerichte beheerplannen die door college zijn of
nog worden vastgesteld.

Het gevolg van de taakstellingen en/of de voorgestelde beleidskeuzes is dat soms het kwaliteitsniveau
gewild of ongewild terugloopt. Via dit jaarlijkse uitwerkingsplan kan de gemeenteraad zich daarvan
een beeld vormen en waar gewenst bijsturen.
Wij stellen u voor om het uitwerkingsplan vast te stellen.

Financiële aspecten:
In het uitwerkingsplan zijn door ons concrete voorstellen gedaan voor het realiseren van de
taakstelling met betrekking tot de openbare ruimte. Binnen het programma Openbare Ruimte is
inmiddels voor ruim 1 miljoen euro aan taakstellingen verwerkt. Door integraal budgetteren en
gebruikmaking van de bestemmingsreserve kunnen alle taakstellingen worden gehaald.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
N.v.t.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Jaarlijks ontvangt u voor de kadernota een Uitwerkingsplan strategische beheervisie openbare ruimte.
De taakstellingen uit de begroting zijn nader uitgewerkt in de diverse beheerplannen per areaal. In het
jaarlijkse uitwerkingsplan wordt ingegaan op het integraal overzicht van alle taakstellingen, integraal
budgetteren en de doorontwikkeling van het strategisch beheer in algemene en financiële zin.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Strategische beheervisie openbare ruimte. Uitwerkingsplan: keuze 2014-2018

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
De actuele beheerplannen per areaal en de Strategische beheervisie Openbare Ruimte staan op de
website onder het kopje Leven in Langedijk > Openbare Ruimte.

Zuid-Scharwoude, 15 april 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014, nummer 52;
gelet op de in 2012 door de raad vastgestelde "Strategische Beheervisie Openbare
Ruimte, een weloverwogen keuze in kwaliteit";

besluit:

de "Strategische beheervisie openbare ruimte. Uitwerkingsplan: keuze 2014-2018" vast te stellen en
de saldi van het programma te verrekenen met de reserve groot onderhoud openbare ruimte.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

