
Schagen 

 

Amendement  

Agendapunt 
 

: 14 

Onderwerp : Integraal beleidsplan openbaar gebied 

Aan de raad  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 10 mei 2016  
 

Constaterende  
1. dat uit de aan de raad voorgelegde informatie blijkt dat zowel het onderhoudsbudget 

als het budget vervangingsinvesteringen voor de komende jaren onvoldoende is; 
2. dat het tekort op het onderhoudsbudget beperkt is doch dat het tekort op het budget 

vervangingsinvesteringen voor 2016 als de jaren daarna het meest schrijnend is  
3. dat het tekort voor 2016 al zo’n € 3,7 miljoen bedraagt en op grond van het 

raadsvoorstel er in 2019 voor dat jaar nog een tekort is van zo’n € 2,6 miljoen;  
4. dat cumulatief er in 2019 een achterstand is van zo’n € 12 miljoen aan investeringen 

voor vervanging;  
5. dat die achterstand met het raadsvoorstel tot het moment dat er evenwicht is tussen 

beleid en begroting oploopt naar 4 jaar (ca. € 22 miljoen) op het vervangingsschema, 
zonder rekening te houden met de noodzakelijke indexeringen van de budgetten; 

6. dat er een relatie bestaat tussen de budgetten voor vervangingsinvesteringen en 
onderhoud in die zin dat het uitstellen van vervanging onherroepelijk leidt tot hogere 
onderhoudskosten die om die reden in feite als desinvesteringen kunnen worden 
beschouwd; 

7. dat voor een goed inzicht en besluitvorming over beide budgetten over meerdere 
jaren er voor de raad meer en betere informatie nodig is; 

8. dat de beheerplannen voor de kapitaalgoederen die informatie kunnen geven en dat 
die beheerplannen er nog niet zijn; 

9. dat gelet op de discussie in de commissie Ruimte er nog onzekerheid is over de 
kwaliteitscriteria, de ambitie, en de gebieden waarvoor die zouden moeten gelden; 

10. dat een bijstelling van ambities op die onderdelen van het “integraal beleidsplan 
openbaar gebied” consequenties heeft voor in eerste aanleg het budget dagelijks en 
groot onderhoud maar ook voor het budget vervangingsinvesteringen; 
 

Stellen ondergetekenden voor het bij het voorstel behorende ontwerpbesluit onder 
opsommingsteken 2 als volgt te wijzigen:  

2. voor 2017 € 300,000,-- extra in het dekkingsplan van de begroting op te nemen en 
het college op te dragen voor de meerjarenraming te komen met een nieuw voorstel 
aan hand van de beheerplannen met volledige duidelijkheid over de 
kwaliteitsambities.  
 

Het raadsbesluit gaat dan als volgt luiden: 
1. – (vervallen) 
2. voor 2017 € 300,000,-- extra in het dekkingsplan van de begroting op te nemen en 

het college op te dragen voor de meerjarenraming te komen met een nieuw voorstel 
aan hand van de beheerplannen met volledige duidelijkheid over de 
kwaliteitsambities 

 



Toelichting  
Gelet op de discussie in de commissie Ruimte is de vraag gerechtvaardigd of het 
beleidsplan, hoe fraai ook van opzet, al kunnen vaststellen. Is het niet verstandig om de 
ambities waarover in de commissie kanttekeningen zijn gezet (ook door het CDA)  nog eens 
langs te lopen met inzicht in de budgettaire consequenties van de keuzes als ook de 
financiering?  
Voor ons is duidelijk dat het proces tot het raadsvoorstel minstens een stap mist, het 
terugleggen van de gevolgen van in min of meer informele bijeenkomsten uitgesproken 
voorkeuren/ambities en discussie daarover. Er mist een processtap in dit project. 
 
Wij begrijpen dat er enige druk is om voor de begroting van 2017 richting te geven in de 
budgettering. Met dit amendement wordt die gegeven. Wij zien geen aanleiding om de raad 
vast te pinnen op een structuur van budgettering voor de komende jaren zoals voorgesteld.  
 
De inrichting van de openbare ruimte gaat verder dan wat zichtbaar is. Ook het ondergronds 
verkeer maakt daar een deel van uit. Voor het gemeentelijk deel, de droogweer- en 
hemel/regenwaterafvoer, is of komt er ook een meerjaren onderhoudsplan.  
Wij zien ook graag een afstemming tussen alle meerjaren onderhoudsplannen openbaar 
gebied, boven- en ondergronds. Een vervangingsinvestering van het stedelijke tapijt kan 
naar voren moeten worden gehaald als het rioolstelsel moet worden vernieuwd.  Andersom 
is ook mogelijk.  
Een integrale benadering van de investeringen in de openbare ruimte, boven- en 
ondergronds zien wij graag door het college aangeboden, jaarlijks of over een zeker tijdvak 
met inzicht in de investeringen die daarvoor jaarlijks noodzakelijk zijn als ook in de 
financiering daarvan.  
 

Fractie D66 
F. Bas,  fractievoorzitter 

 


