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Gevraagde beslissing:
1. het "Uitwerkingsplan beheer openbare ruimte 2015-2019" vast te stellen en de saldi van het
programma te verrekenen met de reserve groot onderhoud openbare ruimte;
2. het geconstateerde tekort bij het areaal wegen van € 291.717,-- betrekken bij de kerntakendiscussie en de Programmabegroting 2016;
3. de ambitie uit het collegeprogramma voor het verhogen van het kwaliteitsniveau van elementenverharding en verkeersmaatregelen van C naar B per 2016 en de bijbehorende budgetverhoging
voor deze arealen betrekken bij de kerntakendiscussie en het opstellen van de Kadernota;
4. het aantal speelplekken in Langedijk vooralsnog te behouden en blijvend te beheren op
kwaliteitsniveau B, waarbij de speeltoestellen wel kunnen worden afgestemd op het gebruik. Het
kwaliteitsniveau van het groen op de begraafplaatsen laten zakken tot net boven niveau B. Het
vrijkomende budget á € 41.600,-- aanwenden voor het behoud van de speelplekken.

Aanleiding/vraagstelling:
De gemeenteraad van Langedijk heeft met het vaststellen van de Strategische beheervisie gekozen
voor een integrale aanpak van het beheer van de openbare ruimte. Afgesproken is dat jaarlijks inzicht
wordt gegeven hoe het college binnen deze kaders invulling geeft aan de uitvoering van dit plan.
Onderhavig uitwerkingsplan geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen het programma Openbare
Ruimte, een financieel overzicht en inzicht in de realisatie van de taakstellingen en de kwalitatieve
gevolgen daarvan voor het beheer van de openbare ruimte. Via dit jaarlijkse uitwerkingsplan kan uw
gemeenteraad waar gewenst het beleid bijsturen.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Voor de arealen is eerder door uw raad een kwaliteitsniveau vastgesteld met bijbehorend budget. Het
is mogelijk om een kwaliteitsniveau te verhogen of te verlagen. De financiële gevolgen hiervan staan
in het plan aangegeven. In het Uitwerkingsplan wordt voor enkele arealen nieuw beleid voorgesteld.
In het uitwerkingsplan wordt geconstateerd dat er een structureel tekort is bij het areaal wegen. Uit
inspectiegegevens blijkt de afwijking ten opzichte van het ambitieniveau nog binnen de geaccepteerde
marges te liggen, maar met het beschikbare budget zal de afwijking naar verwachting snel oplopen.
Bij de onderhoudsstrategie die momenteel wordt toegepast is geen sprake van duurzame
instandhouding van het areaal. Uit oogpunt van goed wegbeheer is een structurele budgetverhoging
van € 291.717,-- noodzakelijk om het huidige ambitieniveau te halen (asfalt op B, elementen op C).
Hiermee wordt voorkomen dat de kwaliteit van het wegenareaal verder achteruit gaat en in de
toekomst geïnvesteerd moet worden in het wegwerken van achterstallig onderhoud. In het
coalitieakkoord en het collegeprogramma is verder de ambitie opgenomen om wegen en
verkeersmaatregelen te gaan beheren op kwaliteitsniveau B. Ten opzichte van het huidige
ambitieniveau (asfalt op B, elementen en verkeersmaatregelen op C) is een budgetverhoging van
€ 64.719,-- benodigd. Ten opzichte van het huidige budget is dat een verhoging met € 356.436,--,
aangezien er al een tekort is.
Op 9 september 2014 is een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om actief naar
mogelijkheden te zoeken om de speelplekken in Langedijk te behouden en bovendien de
speelvoorzieningen op afgesproken kwaliteitsniveau B te onderhouden. Ons college stelt voor om een
gedeelte van het vrijkomende budget begraafplaatsen hiervoor in te zetten. Het gaat om een bedrag
van € 41.600,--. Dit wordt bereikt door het kwaliteitsniveau van de begraafplaatsen te laten dalen tot
net boven niveau B. De kwantiteit en kwaliteit van de bestaande speelplekken is daarmee
gewaarborgd. Wel blijft ons college kritisch het gebruik van de speelplekken volgen. Speelplekken
waarvan duidelijk is dat deze nauwelijks gebruikt worden, bijvoorbeeld door vergrijzing van een wijk,
kunnen versoberd worden door het verwijderen van speeltoestellen.

Financiële aspecten:
In voorgaande edities van 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 worden schommelingen van onderhoudsen inspectiewerkzaamheden opgevangen.
In het onderhavige raadsvoorstel wordt u gevraagd in te stemmen met het Uitwerkingsplan Beheer
Openbare Ruimte 2015-2019, inclusief nieuwe beleid. Wij beseffen dat de uitkomsten van de
kerntakendiscussie hierin nog niet verwerkt zijn. Het opstellen van de factsheets waarin de
mogelijkheden tot kostenbesparingen in beeld zijn gebracht liep deels gelijk op met het maken van het
uitwerkingsplan. Keuzes waren nog niet gemaakt. Met de discussie van uw raad ten aanzien van de
kerntaken en de gevolgen hiervan voor het programma Openbare Ruimte hebben wij dus nog geen
rekening kunnen houden. Door in te stemmen met dit voorstel legt u zich niet vast voor wat betreft het
programma Openbare Ruimte. Hierbij geldt het haasje-over-principe, waarbij de keuzes uit de
kerntakendiscussie boven de keuzes in onderhavig voorstel gaan voor zover er tegenstrijdigheden
zijn. De uitkomsten van de kerntakendiscussie en de kadernota worden in de volgende editie van het
uitwerkingsplan verwerkt.
Het verhogen van het budget voor wegen is structureel en kan daarom niet uit de reserve worden
gedekt. Gelet op het financieel preventief toezicht van de provincie, is het niet zondermeer mogelijk
om een ruimtevragende begrotingswijziging door te voeren. Daarom moet deze budgetverhoging
worden betrokken bij de kerntakendiscussie en het opstellen van de kadernota. Het tekort kan
bijvoorbeeld binnen het programma Openbare Ruimte worden aangevuld door een verdere
versobering van het openbaar groen. In de stukken voor de kerntakendiscussie c.q. factsheet voor
Openbaar groen worden hiervoor voorstellen gedaan.
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Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Het Uitvoeringsplan wordt jaarlijks voor de kadernota aan de gemeenteraad aangeboden.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Uitwerkingsplan beheer openbare ruimte 2015-2019.

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, 24 maart 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

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

-3-

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015, nummer 42 ;
gelet op de Strategische beheervisie openbare ruimte;

besluit:

1.
2.
3.

4.

het "Uitwerkingsplan beheer openbare ruimte 2015-2019" vast te stellen en de saldi van het
programma te verrekenen met de reserve groot onderhoud openbare ruimte;
het geconstateerde tekort bij het areaal wegen van € 291.717,-- betrekken bij de kerntakendiscussie en de Programmabegroting 2016;
de ambitie uit het collegeprogramma voor het verhogen van het kwaliteitsniveau van elementenverharding en verkeersmaatregelen van C naar B per 2016 en de bijbehorende budgetverhoging
voor deze arealen betrekken bij de kerntakendiscussie en het opstellen van de Kadernota;
het aantal speelplekken in Langedijk vooralsnog te behouden en blijvend te beheren op
kwaliteitsniveau B, waarbij de speeltoestellen wel kunnen worden afgestemd op het gebruik. Het
kwaliteitsniveau van het groen op de begraafplaatsen laten zakken tot net boven niveau B. Het
vrijkomende budget á € 41.600,-- aanwenden voor het behoud van de speelplekken.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 8 september 2015.
De voorzitter,

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

drs. G.C.I. Kager

