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DOEL: Informeren
De ‘Scenario’s beheer en onderhoud’ (de onderhoudsstrategie tot en met 2012) zijn recentelijk in de
gemeenteraad (30 juni jl.) besproken en het zal bij de aanstaande behandeling van de
Programmabegroting (inclusief de antwoorden van het college op de raadsvragen) in de commissie
Beheer (27 oktober a.s.) en de gemeenteraad ook weer onderwerp van gesprek zijn. Deze bespreking
maakt onderdeel uit van een lange reeks van politieke en maatschappelijke besluitvorming en discussie
over dit onderwerp.
Voor een volledig inzicht in deze besluitvorming en discussie is een chronologisch overzicht opgesteld.
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Onderwerp: Besluitvorming inzake Beheer & Onderhoud OGV 2010-2011
Reg. Nummer: 2011/408929

1. Inleiding
Het onderwerp van Beheer & Onderhoud Openbare ruimte, Groen en Verkeer
(B&O) staat uitdrukkelijk in de belangstelling van de politiek en de samenleving.
Direct na het aantreden van de huidige coalitie heeft het college in het licht van de
economische situatie en financiële huishouding van de gemeente keuzes moeten
maken die op termijn consequenties hebben voor de hoogte van de B&O budgetten.
De keuzes en consequenties zijn betrokken bij de bespreking met de gemeenteraad
van het Coalitieakkoord, Collegewerkprogramma en de Kadernota 2010.

Daarnaast zijn de ‘Scenario’s beheer en onderhoud’ (de onderhoudsstrategie tot en
met 2012) recentelijk in de gemeenteraad (30 juni jl.) besproken en het zal bij de
aanstaande behandeling van de Programmabegroting (inclusief de antwoorden van
het college op de raadsvragen) in de commissie Beheer (27 oktober a.s.) en de
gemeenteraad ook weer onderwerp van gesprek zijn.

Momenteel wordt gewerkt aan een beheervisie en strategische beheerplannen, zodat
een onderhoudsstrategie voor de jaren na 2012 gemaakt kan worden. Deze
beheervisie levert input voor de kadernota 2012 en vormt een belangrijk thema
tijdens de eerstkomende raadsmarkt (3 november a.s.).

2. Kernboodschap
Om inzicht te geven in de besluitvorming en de discussies over het onderwerp B&O
OGV is een chronologisch overzicht opgesteld (zie bijlage A.). Dit overzicht begint
met het opvolgingsonderzoek van de Rekenkamercommissie naar het achterstallig
onderhoud (januari 2010) en eindigt met de Programmateksten in de begroting
2012-2016 en de twee brieven over de Scenario’s B&O en de Onderhoudsniveaus
volgens scenario 2 (2a1) (oktober 2011) die recentelijk door de portefeuillehouder
naar de commissie Beheer zijn gestuurd.

Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de overgang van een hoofdzakelijk
financiële benadering van het vraagstuk van B&O naar een meer maatschappelijk
gestuurde. Waarbij wel het doel blijft om door te gaan met de inloop van het
achterstallig onderhoud. Volgens de berekeningen van Oranjewoud is deze met
meer dan 25% de afgelopen jaren afgenomen en op basis van de huidige
berekeningen wordt deze lijn doorgezet.

3. Consequenties
Het bijgevoegde overzicht geeft inzicht in de discussie tussen het college en de
gemeenteraad over het vraagstuk van beheer en onderhoud. Aan deze
informatienota zijn geen directe consequenties verbonden anders dan de hieronder
geformuleerde vervolgstappen.

1 Het enige verschil tussen scenario 2 en 2a, is dat bij scenario 2a na 2013 het achterstallig
onderhoud niet meer oploopt. Dit kan op basis van de huidige inzichten alleen gerealiseerd
worden met extra budget. Mede hierom worden strategische beheerplannen ontwikkeld.
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4. Vervolg
Het college heeft de volgende drie stappen geformuleerd om de gemeenteraad te
betrekken bij de besluitvorming over het B&O voor de jaren 2013 – 2023.

1. 3 november 2011: Raadsmarkt over de problematiek van beheer en
onderhoud:

a. Informeren over doel van het opstellen van de Kadernotitie en
beheerplannen en gevoel krijgen wat er bij de raadsleden leeft en
inzicht geven in het areaal.

b. Aan de hand van informatie van Wijkzaken en PLANterra
c. Op te zetten in samenwerking met 2-4 raadsleden

2. December 2011: B&W-opinienota over de hoofdlijnen van beheer en
onderhoud 2013 – 2023:

a. Huidige staat van de openbare ruimte
b. De visie op de stad
c. De beoogde kwaliteitsniveaus
d. Het afwegingskader
e. De kosten van beheer en onderhoud op korte en lange termijn
f. De financieringswijze

3. Februari/maart 2012: Kadernotitie Beheer en Onderhoud.

De Kadernotitie B&O moet input leveren voor de Kadernota 2012. Dat betekent dat
het college in maart 2012 een besluit neemt over deze notitie. Het college zal de
commissie Beheer adviseren om de uitgangspunten van de Kadernotitie B&O in het
afwegings- en besluitvormingsproces van de Kadernota mee te nemen.

De portefeuillehouder heeft de commissie Beheer voorgesteld om de raadsleden, die
bij het organiseren van de raadsmarkt betrokken worden, ook te betrekken in het
verdere proces van het opstellen van de Kadernotitie.

Ook bespreekt de gemeenteraad in de periode van 7-10 november 2011 de
Programmabegroting 2012-2016 inclusief de antwoorden van het college op de
raadsvragen over deze begroting.

Tot slot zal het college begin januari 2011 van het Meerjarenprogramma 2012-
2015, de jaarschijf 2012 vaststellen en ter informatie aan de commissie Beheer
toesturen.

5. Bijlagen
A.: Overzicht besluitvorming Beheer & Onderhoud OGV 2010-2011.
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Bijlage A
Overzicht besluitvorming Beheer & Onderhoud OGV 2010-2011

10-44069-RKC rapport: achterstallig onderhoud: stand van zaken

Dit rapport is een vervolg van het rapport uit 2005. De aanbevelingen op het gebied van Beheer en Onderhoud uit 2005
zijn grotendeels opgevolgd. Het achterstallig onderhoud wordt ingelopen, het beheer en onderhoud is op de agenda
gezet, Het beleid is doeltreffender en doelmatiger dan voorheen. Wel geven zij aan dat het van belang is om voldoende
middelen te behouden om de stad op normniveau te kunnen onderhouden. De signalen zijn momenteel dat dit onder
druk staat. Ook wordt aangeven dat verdere verbeterslagen in de doeltreffendheid en doelmatigheid kunnen worden
gemaakt, rondom bv areaaluitbreiding, indexatie normbudgetten en communiceer goed met de raad over het beheer en
onderhoud en niet alleen in financiële zin.

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BESTUUR 04-03-2010: BEHANDELD
COMMISSIE BEHEER 04-03-2010: BEHANDELD

10-24252-Terugblik coalitieakkoord 2006 onderhoud op normniveau en inlopen
achterstallig onderhoud 2010

- ONDERWERP:
Terugblik coalitieakkoord 2006 onderhoud op normniveau en inlopen achterstallig onderhoud

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 16/02/2010
1. Het college neemt kennis van de in deze coalitieperiode bereikte resultaten uit het coalitieakkoord
met betrekking de gerealiseerde werken in relatie tot het op normniveau brengen van
de onderhoudsbudgetten voor wegen, bruggen/kades, groen en sportvelden en het inlopen van
het achterstallig onderhoud in de stad.
3. Het college informeert de commissie Beheer over dit onderwerp.

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BEHEER 04-03-2010: BEHANDELD

COMMISSIE BESTUUR 04-03-2010 : BEHANDELD

10-6431-Meerjarenprogramma OGV 2010-2013; Uitvoering 2010
- ONDERWERP:
Meerjarenprogramma OGV 2010-2013; Uitvoering 2010
(In het meerjaren onderhoudsprogramma wordt aangegeven wat er de komende jaren in de openbare ruimte aan
onderhoud is geprogrammeerd)

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 16/02/2010
1. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer
2010-2013.
2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP-stelposten),
begrotingsprojecten en projecten in het kader van het inlopen van het achterstallig onderhoud,
voor het uitvoeringsjaar 2010, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan
het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling; de projectbedragen staan in de
vertrouwelijke bijlage D vermeld.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BEHEER 04-03-2010: BEHANDELD

10-94441-Coalitieakkoord Het oog op morgen
- ONDERWERP:
Coalitieakkoord Het oog op morgen
(Hierin staat o.a. dat door wordt gegaan met de inloop van het achterstallig onderhoud, extra aandacht voor groen en
duurzaamheid)
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- BESLUIT RAAD:
Raadsvergadering: 29/04/2010
Besluit: conform
Door de nieuwe coalitie wordt toegezegd dat in september een visie/leidraad voor de bezuinigingen wordt voorgelegd
aan de raad.

10-94232 Investeringsplan 2010-2015
- ONDERWERP:
Investeringsplan 2010-2015

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 11/05/2010
1. Het College besluit akkoord te gaan met de actualisatie van het investeringsplan 2010-2015 en
onderstaande investeringen toe te voegen aan het investeringsplan:
a. vervangingsinvesteringen
- Parkeerautomaten (kentekenparkeren) (IP-nr. 12.20)
b. uitbreidingsinvesteringen
- Lijn 73 - Toegankelijk maken bushaltes (IP-nr. 67.36c)
d. Investeringen t.l.v. stelpost:
- Achterstallig onderhoud (VG.ON)
2. Het College besluit akkoord te gaan met de voorgestelde ombuigingen (pagina 11, onderdeel II)
en deze op te nemen in de kadernota.
3. Het College besluit om investeringen die gedekt worden vanuit subsidiegelden (o.a. ISV) alleen
uit te voeren als de aangegeven dekking aanwezig is of alternatieve dekking wordt gevonden.

10-95401-Kadernota 2010
- ONDERWERP:
Kadernota 2010
(Hierin wordt aangegeven dat Oranjewoud de normbedragen herijkt, ook worden er bezuinigingen op het gebied van
onderhoud aangegeven, zoals schrappen IP projecten, overheveling 80% onderhoudsstelposten naar de begroting, etc.
Tevens staat vermeld dat het achterstallig onderhoud is ingelopen)
- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 11/05/2010
1. Het college stelt de kadernota 2010 met de daarin opgenomen besluitpunten vast.
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad.

- BESLUIT RAAD:
Raadsvergadering: 21/06/2010
Besluit: gewijzigd (met inachtneming van amendementen: 34 Haarlem Kennemerland en 39 Bezint voor men doorgaat)

10-338187-Programmabegroting 2011-2015
- ONDERWERP:
Programmabegroting 2011-2015
(Hierin staat op het gebied van onderhoud onder andere :Inzet van het Coalitieakkoord is om het beleid voort te zetten
waarbij het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte wordt ingelopen. Echter met inachtneming van de beperkte
financiële middelen (Kadernota 2010) zal het tempo waarop dit plaatsvindt worden vertraagd. De beschikbare
onderhoudsbudgetten staan onder druk en voor het onderhoud van de openbare ruimte geldt dat het normniveau en
uitvoeringstempo vanaf 2011 zal worden aangepast. Het streven is gericht op het beperkt houden van het achterstallig
onderhoud op een acceptabel niveau. Hiertoe zijn scenario’s opgesteld.

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 21/09/2010
De opmerkingen van het college worden door CC en communicatie verwerkt ter definitieve besluitvorming in B&W van
23 september.
Het college stelt de raad voor de programmabegroting 2011-2015 vast te stellen, inclusief de daarin
per programma opgenomen investeringsramingen.
3. De financiële consequenties van de beleidsvoornemens zijn in de begroting verwerkt.

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BESTUUR 04-11-2010 : BEHANDELD
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10-383799-Bestuursrapportage 2010-2
- ONDERWERP:
Bestuursrapportage 2010-2
(Hierin wordt o.a. aangegeven dat in de eindrapportage Actualisatie normbudgetten wordt ingegaan op de mate waarin
het achterstallig onderhoud de afgelopen 3 jaar is ingelopen. In de eindrapportage van de Actualisatie normbudgetten
wordt ook ingegaan op de mate waarin de normbudgetten worden bereikt. De nieuwe financiële uitgangspunten uit de
Programmabegroting 2011-2015 hebben een groot effect op het bereiken van de normbudgetten. Zowel inloop AO als
bereiken normbedragen hebben de kleur geel)

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 23/11/2010
1. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2010-2 en de daaruit voortvloeiende
wijzigingen vast te stellen, en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2010 en
2011 (door middel van de 3e begrotingswijziging 2010 en 2e begrotingswijziging 2011).
5. De 2e bestuursrapportage 2010 wordt op 16 december 2010 voorgelegd aan de gemeenteraad,
nadat de commissies op 2 en 9 december 2010 in de gelegenheid zijn gesteld om hierover te
adviseren.

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BEHEER 02-12-2010: BEHANDELD
De commissie adviseert positief en adviseert opname op de concept-raadsagenda als hamerstuk met stemverklaring.
Vanuit Bestuur overigens geagendeerd als bespreekpunt, dus dat wordt het.

COMMISSIE SAMENLEVING 02-12-2010: BEHANDELD
bespreekpunt.;

COMMISSIE ONTWIKKELING 02-12-2010: BEHANDELD
De commissie adviseert opname op de concept-raadsagenda als bespreekpunt.

COMMISSIE BESTUUR 02-12-2010 : BEHANDELD
De visie op de bestuursrapportage wordt meegenomen in de bezuinigingsdiscussie op 9 december.

COMMISSIE BESTUUR 09-12-2010 : BEHANDELD
wordt besproken in de raad.

- BESLUIT RAAD:
Raadsvergadering: 16/12/2010
conform

10-114149-Scenario's beheer en onderhoud openbare ruimte 2011-2012
- ONDERWERP:
Scenario's beheer en onderhoud openbare ruimte 2011-2012
(De beschikbare onderhoudsbudgetten staan onder druk en voor het onderhoud van de openbare ruimte geldt dat het
normniveau en uitvoeringstempo vanaf 2011 zal worden aangepast. Het streven is gericht op het beperkt houden van
het achterstallig onderhoud op een acceptabel niveau. Hiertoe zijn scenario’s opgesteld.)

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 29/03/2011
1. Het college laat de aanbevelingen van het bureau Oranjewoud: 'Actualisatie normbudgetten
2010' nader uitwerken.
2 Het strategisch beheer voor de lange termijn na 2012 wordt uitgewerkt in relatie tot de nota
ruimtelijke kwaliteit, de structuurvisie openbare ruimte en de kadernota duurzaamheid.
3. Het college neemt als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud in de komende jaren het
scenario waarbij het achterstallig onderhoud maximaal wordt weggewerkt (scenario 2).
4. Het college besluit de rood gecodeerde projecten (bijlage B) op de projectenlijst 2011 te
bevriezen.
5. Het college besluit de geel gecodeerde projecten (bijlage C) op de projectenlijst 2011 te
versoberen.
6. Het college besluit de groen gecodeerde projecten (bijlage D) op de projectenlijst 2011 in de
huidige vorm door te laten gaan.
7. Het besluit wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.
8. Belanghebbenden worden daags na het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BEHEER 14-04-2011: BEHANDELD
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11-95243-Actualisatie normbudgetten Eindrapportage Oranjewoud
- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BEHEER 14-04-2011: BEHANDELD
(dit rapport vormt de basis voor de nota scenario’s beheer en onderhoud, die op 14 april is besproken. In dit rapport
worden de normbudgetten voor beheer en onderhoud opnieuw berekend, daarnaast is ook het achterstallig onderhoud
opnieuw uitgerekend. De conclusies zijn dat we behoorlijk zijn ingelopen met het achterstallig onderhoud, maar het
onderhoudsbudget is niet voldoende om het onderhoud op het gewenste niveau te kunnen onderhouden. Dit zal op
termijn weer leiden tot nieuwe achterstanden, indien er geen maatregelen worden getroffen)

11-77897-Vaststelling jaarverslag 2010
- ONDERWERP:
Vaststelling jaarverslag 2010
(Hierin staat o.a. dat tevredenheid van de burger over het onderhoud van de stad is gestegen, ook wordt er weer
ingegaan wat allemaal is gedaan om het achterstallig onderhoud verder in te lopen)

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 19/04/2011
1. Het college stelt de raad voor om het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) 2010 vast te stellen.
4. Het college stelt de raad voor om het rekeningsresultaat over 2010 als volgt te bestemmen:
X € 1.000
h. Krediet Reinaldapark 380
5. Communicatieparagraaf: het jaarverslag wordt 6 mei aan de raad verzonden

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BESTUUR 19-05-2011: BEHANDELD
De bespreking wordt op 26 mei voortgezet.

COMMISSIE BESTUUR 26-05-2011: BEHANDELD

- BESLUIT RAAD:
Raadsvergadering: 01/06/2011
Besluit: conform

11-74298-Realisatie bezuinigingen coalitieakkoord
- ONDERWERP:
Realisatie bezuinigingen coalitieakkoord

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 19/04/2011
1. Het college besluit middels deze nota en bijlagen de raad te informeren over de realisatie van de
bezuinigingen uit het coalitieakkoord
2. Financiële consequenties: de inhoud van deze nota vormt de basis voor de rapportage bezuinigingen
in de kadernota 2011
3. Deze nota wordt ter bespreking gezonden aan de commissie Bestuur

11-94782-Bestuursrapportage 2011-1
- ONDERWERP:
Bestuursrapportage 2011-1
Hierin staat, dit jaar wordt het achterstallig onderhoud nog ingelopen, maar door de bezuinigingen zal de inloop
getemporiseerd worden, zoals toegelicht is de nota "Scenario's beheer en onderhoud". Uit het rapport "actualisatie
normbudgetten 2010" komt naar voren dat gemiddeld 39 miljoen op jaarbasis nodig is om het areaal op normniveau te
onderhouden. In 2011 is na de bezuinigingen € 31 miljoen beschikbaar aan onderhoudsbudget, in 2016 zal slechts € 26
miljoen te besteden zijn voor het beheer en onderhoud. Om deze substantiële reductie te kunnen verwerken is in nota
"Scenario's beheer en onderhoud" voorgesteld om de norm voor groot onderhoud en vervanging te verlagen, projecten
soberder uit te voeren c.q.te bevriezen en strategisch beheer te ontwikkelen. Bij de kadernota 2012 worden voorstellen
gedaan hoe de komende jaren zo optimaal mogelijk met beheer en onderhoud om moet worden gegaan.

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 19/04/2011
1. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2011-1 en de daaruit voortvloeiende
wijzigingen vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2011 (door
middel van de 3e begrotingswijziging 2011).



5

3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissies hierover een advies
hebben uitgebracht.

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BEHEER 09-06-2011: BEHANDELD
De commissie adviseert opname op de concept-raadsagenda als bespreekpunt.

COMMISSIE BESTUUR 16-06-2011: BEHANDELD
Wordt bespreekpunt in de raad van 27 t/m 30 juni.

COMMISSIE ONTWIKKELING 09-06-2011: BEHANDELD
De commissie heeft reactie op progr.nrs 5 en 6 gegeven.
Commissie Bestuur bepaalt hoe dit stuk geagendeerd gaat worden in de raad.

COMMISSIE SAMENLEVING 16-06-2011: BEHANDELD

- BESLUIT RAAD:
Raadsvergadering: 27, 29 en 30/06/2011
Besluit: conform

11-104194-Kadernota 2011
- ONDERWERP:
Kadernota 2011
(Hierin wordt ook ingegaan op het onderwerp beheer en onderhoud. Aangegeven wordt, dat het achterstallig onderhoud
wordt ingelopen, dat bezuinigingen op dit terrein mogelijk worden gecompenseerd door aanbestedingsvoordelen. Ook
wordt het onderhoudsniveau verlaagd, hiervoor wordt verwezen naar de nota Scenario’s Beheer en Onderhoud.)

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 10/05/2011
1. Het college stelt de kadernota 2011 met de daarin opgenomen besluitpunten vast.
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad.

- BESLUIT RAAD:
Raadsvergadering: 27, 29 en 30/06/2011
Besluit: Vastgesteld met in achtneming van aangenomen amendementen en moties.

11-136797-Antwoord motie Aanpak achterstallig onderhoud
- ONDERWERP:
Antwoord motie Aanpak achterstallig onderhoud
(Bij onderhoudsscenario 2 zal ook op termijn, wegens te weinig financiële middelen en op basis van de
berekeningsmethodiek van Oranjewoud, het achterstallig onderhoud weer gaan oplopen. Dit was aanleiding voor een
motie, waarin wordt aangegeven dat het achterstallig onderhoud niet mag oplopen)

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 31/05/2011
1. Het college geeft de B&W-nota vrij voor verdere bespreking
2. Het college spreekt zijn voorkeur uit om scenario 2 uit te voeren.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het college bespreekt de nota met de commissie Beheer

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BEHEER 09-06-2011: BEHANDELD
De commissie is geen voorstander van het nieuwe scenario 4 (meer spreiding van het budget en daarmee temporisering
van projecten, waardoor tot 2018 het achterstallig onderhoud afneemt. Wel zal het achterstallig onderhoud hoger zijn in
2018 dan bij scenario 2).
De commissie adviseert opname op de concept-raadsagenda als bespreekpunt.

--RESULTAAT RAADSVERGADERING 30 juni
Men was voorstander van scenario 2a. Afgesproken is dat bij de Kadernota 2012 aan de hand van de op te stellen
beheervisie en de strategische beheerplannen, opnieuw wordt bepaald welke budgetten na 2012 benodigd zijn. Hierbij
wordt ook extra aandacht aan het groen gegeven, zoals besproken in de raadsvergadering van 30 juni. Daarnaast
zouden de projectenlijsten opnieuw worden besproken in commissie beheer.



6

11-407279-Scenario's achterstallig onderhoud/invulling onderhoudsbudgetten
- ONDERWERP:
Scenario's achterstallig onderhoud/invulling onderhoudsbudgetten
(De geactualiseerde projectenlijsten op basis van scenario 2 (a) worden ter bespreking aangeboden aan de commissie)

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BEHEER 27-10-2011: GEAGENDEERD
(ook is in de commissie van 6 oktober gesproken wat de commissie nu precies wil met deze lijsten)

11-388664-Onderhoudsniveaus volgens scenario 2 (2a)
- ONDERWERP:
Scenario's achterstallig onderhoud/invulling onderhoudsbudgetten
(Er wordt een toelichting gegeven op de onderhoudsniveaus van scenario 2 (a))

- RESULTAAT COMMISSIE:
COMMISSIE BEHEER 27-10-2011: GEAGENDEERD

11-376034-Programmabegroting 2012-2016
- ONDERWERP:
Programmabegroting 2012-2016
(ook hier is weer veel aandacht gegeven aan de inloop van het achterstallig onderhoud, zowel in geld als in
hoeveelheden, als tevredenheid burgers. Ook wordt ingegaan op de nota scenario’s voor de periode 2011 en 2012 en de
beheervisie en strategische beheerplannen voor de periode daarna)

- BESLUIT BW:
B&W vergadering: 27/09/2011
1. Het college stelt de raad voor de programmabegroting 2012-2016 vast te stellen.
2. De financiële consequenties van de beleidsvoornemens zijn in de begroting verwerkt.
4. Communicatie: de programmabegroting 2012-2016 wordt op 26 september openbaar en
toegestuurd.

- BESLUIT RAAD:
Raadsvergadering 07/11/2011- 10/11/2011: GEAGENDEERD


