
    

Amendement – Noodzakelijk onderhoud is cruciaal

De raad besluit, in vergadering bijeen op 17 november 2022, om beslispunt 1 van het ontwerpbesluit bij 
het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2023’ als volgt aan te vullen:

1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat 2.1.1.4. wordt toegevoegd:
Resultaat
2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.
Inspanningen
2.1.1.1 Het proces om te komen tot een visie op de openbare ruimte doorloopt de volgende 
stappen: startnotitie, beleid (keuzeknoppendocument) en beheerplannen.
2.1.1.2 Een beleidsplan openbare verlichting lasten vaststellen en een uitvoeringsplan opstellen.
2.1.1.3 Het onderhoud openbare ruimte invullen door middel van (nieuwe) contracten.
2.1.1.4 Een bedrag van 142.250 euro toe te wijzen aan IBOR voor de jaren 2023 - 2024 met de 
doelstelling voor noodzakelijk onderhoud en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Toelichting
Het budget bij IBOR is sinds de Strategische Heroriëntatie gehalveerd. Daarom is besloten om punt 36 uit
het bestuursakkoord toe te voegen hetgeen een structureel bedrag aan IBOR toewijst van 1 miljoen euro
om de veiligheid te garanderen door middel van noodzakelijk onderhoud. 
In de begroting 2023 is er een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro opgenomen voor IBOR. Echter 
857.750 euro wordt gerealiseerd aan noodzakelijk onderhoud. De overige geldbedragen zijn bestemd 
voor het verbeteren van de personele bezetting en het ijken van de VAT-kosten. Met het amendement 
willen we een stap in de goede richting zetten rondom het cruciale onderhoud van de openbare ruimte, 
denk aan de verdwenen stoeptegel of de kapotte lantaarnpaal. Daarom wordt de overige 142.250 euro 
opgenomen en verbonden aan noodzakelijk onderhoud voor de jaren 2023 en 2024 door een tweemaal 
incidentele dekking uit de algemene reserve. In 2024 is het beleidskader van IBOR gereed en breekt er 
een nieuw moment voor besluitvorming aan. 
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