AMENDEMENT
Onderwerp: Uitwerkingsplan Beheer Openbare Ruimte
Ingediend door: GroenLinks,
De raad van de gemeente Langedijk, in de vergadering bijeen op 17 juli 2018

Gelezen het raadsvoorstel Uitwerkingsplan Beheer Openbare Ruimte en het Uitwerkingsplan Beheer Openbare
Ruimte versie mei 2018.

Constaterende dat:
A. In het raadsvoorstel voorgesteld wordt 1. in te stemmen met de (ongewijzigde) kwaliteitsniveaus voor
de arealen en het bijbehorend budget,

B. in het raadsvoorstel wordt “onder argumenten” aangegeven dat:

C.

D.

“1.1 Er is geen aanleiding om de gekozen kwaliteitsniveaus komend jaar te veranderen Na jaren
van taakstellingen, zijn de meeste arealen inmiddels weer teruggebracht op het gewenste
kwaliteitsniveau B (basis).”
“1.2 Uit de Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ blijkt dat inwoners van Langedijk de
leefomgeving bovengemiddeld goed te beoordelen Zaken als een schone, hele en bereikbare
buurt scoren beter als het landelijke gemiddelde.”
in de het uitwerkingsplan 2019 onder 1.2 Strategische Beheer wordt gesteld dat:
1. “HET DOEL VAN DE STRATEGISCHE BEHEERVISIE 3.0:
Een instrument aanbieden waarmee de gemeenteraad weloverwogen keuzes kan maken voor het
beheer van de openbare ruimte. Dit helpt bij het zichtbaar maken van de effecten van keuzes voor
de openbare ruimte voor de langere termijn.
2. De gekozen kwaliteitsniveaus verwerkt team Beheer in de Uitvoerings-programma’s per areaal.
Deze uitvoeringsprogramma’s bieden vervolgens weer input voor dit jaarlijkse uitwerkingsplan en
andere P&C documenten. Op deze manier kan de gemeenteraad eventueel bijsturen. (cursief
indieners)”
dat uit de in september 2017 uitgevoerde “Burgerpeiling” blijkt dat inwoners van Langedijk de
aspecten “mate waarin onveilige verkeerssituaties in de buurt voorkomen”, “het onderhoud van
plantsoenen en parken in de buurt” en de “leefbaarheid van de buurt” relatief laag en dalend ten
opzichte van het gemiddelde in Nederland waarderen,

Overwegende dat:
A. Het treffen van goede en passende verkeersmaatregelen een positieve invloed heeft op de

B.
C.
D.
E.
F.
1

handhaafbaarheid van verkeersregels, de veiligheid van zwakkere verkeersdeelnemers en de
veiligheidsbeleving van burgers. Deze doelstellingen kunnen beter bereikt worden bij
onderhoudsbeheersniveau A dan B,
het onderhoud van het areaal Groen in de afgelopen jaren als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen
onder druk heeft gestaan,
bovenstaande tevens geldt voor de onderhoudsbudgetten in de overige arealen,
burgers klachten naar voren hebben gebracht over de staat van het onderhoud (beheersniveau B) bij
de arealen openbare begraafplaatsen en openbaar groen
verhoging van kwaliteitsniveau in de Openbare Ruimte positieve invloed heeft op de waardering van
burgers over het openbaar bestuur,
de kosten voor het verhogen naar kwaliteitsniveaus voor de arealen Verkeersmaatregelen, Openbare
verlichting, Openbaar Groen, Begraafplaatsen en Speelvoorzieningen additioneel € 289.356,--

bedragen,

G. het verhogen van de budgetten om het onderhoudsbeheersniveau naar niveau A te verhogen
H.

gedurende langere tijd vol gehouden dient te worden om het gewenste resultaat te bereiken.
Nu starten met het ter beschikking stellen van budget om onderhoudsniveaus te verhogen pas op
termijn leidt tot de gewenste kwaliteitswinst.

Besluit:
beslispunt 1: in te stemmen met de (ongewijzigde) kwaliteitsniveaus voor de arealen en het bijbehorend
budget, te wijzigen in:
beslispunt 1: de kwaliteitsniveaus voor de arealen Verkeersmaatregelen, Openbare verlichting, Openbaar
Groen, Begraafplaatsen en Speelvoorzieningen te verhogen naar onderhoudsniveau A, en tevens de
bijbehorende budget te verhogen met €289.356,-

Ingediend door:
Dorpsbelang Langedijk ………………………………………………………
VVD

………………………………………………………

Kleurrijk Langedijk

………………………………………………………

GroenLinks

………………………………………………………

Senioren Langedijk

………………………………………………………

CDA

………………………………………………………

HvL/D66

………………………………………………………

ChristenUnie
PvdA

2

………………………………………………………
………………………………………………………

Bijlage 1
Toename beheerskosten per areaal
Beheerkosten verkeersmaatregelen
kwaliteitsniveau A Beheerkosten € 176.000,kwaliteitsniveau B Beheerkosten € 165.000,Beheerkosten openbare verlichting
kwaliteitsniveau A Beheerkosten € 200.000,kwaliteitsniveau B Beheerkosten € 185.000,Beheerkosten openbaar groen
kwaliteitsniveau A Beheerkosten
kwaliteitsniveau B Beheerkosten

€ 2.183.862,€ 1.956.866,-

Beheerkosten begraafplaatsen
kwaliteitsniveau A Beheerkosten
kwaliteitsniveau B Beheerkosten

€ 177.013,€ 158.614,-

Beheerkosten speelvoorzieningen
kwaliteitsniveau A Beheerkosten € 172.800,kwaliteitsniveau B Beheerkosten € 154.839,totaal verhoging van B→ A
€ 289.356,-
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