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   Artikel 43 vragen  

 

Artikel 43 vragen PBO 
Onderwerp:  Aanvullende Vragen over Project Basis op orde 
Datum: 10 oktober 2020 

 
Inleiding 

JESS is absoluut van mening dat ons openbaar gebied, waaronder de civiele kunstwerken, 
veilig en toegankelijk moet blijven. Daarom hebben wij recent het raadsvoorstel om 500.000 
euro te investeren ook gesteund.  
 
Wij hebben voorafgaand aan dit raadsbesluit vragen gesteld (4 september jl.). Op 8 
september 2020 volgde een RIM over dit onderwerp. Los van het gevraagde raadsbesluit 
riep deze raadsinformatiememo bij ons meer vragen op. Wij hebben eerdere documenten 
over het Project Basis op Orde tot ons genomen en vragen u opheldering over zaken die wij 
beredenerend niet goed kunnen verenigen met elkaar. 
 
RIM november 2017: “Na de implementatie van de beheerapplicatie komt het project in de 
‘realisatiefase’. Zie onderstaande planning. Daarbij moet alle data van de te beheren 
kapitaalgoederen geoptimaliseerd in de beheerapplicatie worden verwerkt. Daarna moet ook 
het totale areaal aan kapitaalgoederen kwalitatief geïnspecteerd worden” … “Na het 
afronden van de ‘Realisatiefase’ is het gegevensbeheer op orde. Vanaf dat moment kan een 
eerste meerjarig inzicht worden gegeven voor het noodzakelijk beheer en onderhoud in 
relatie met benodigde budgetten. En dit dan weer in relatie met gemaakte of te maken 
keuzes in het door de raad gewenste kwaliteitsniveau.” 

 
 
Raadsvoorstel Basis op orde juni 2019: “Het gegevensbeheersysteem (Obsurv) is nu 
operationeel, medewerkers zijn opgelijnd in de nieuwe manier van werken en er is inzicht te 
geven in het meerjarig financiële inzicht.” 
 
RIM september 2020: “Vanuit het gegevensbeheersysteem: Obsurv hebben wij inzicht op de 
aantallen, de m2, de bouwjaren, de afschrijvingstermijnen, de nieuwprijzen, de bijzondere 
beheerafspraken, etc. Kortom. Een beheersysteem vol met statische gegevens, waarmee vrij 
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nauwkeurig kan worden begroot en geprogrammeerd. Wat uiteraard niet terugkomt in dit 
systeem is de feitelijke onderhoudssituatie buiten. Het kan namelijk voorkomen dat 
kapitaalgoederen langer meegaan dan gedacht, maar ook korter, bijvoorbeeld bij grotere 
belasting, intensiever gebruik, (opzettelijke) vernieling of uitzonderlijke omstandigheden. Om 
Obsurv in de pas te laten lopen met de feitelijke situatie buiten, worden er periodieke 
inspecties uitgevoerd. Deze inspecties bevestigen vaak de statische aannames uit Obsurv. 
Maar soms geven ze ook signaal dat eerder actie moet worden genomen. Vanuit die context 
is de kans gewoonweg aanwezig dat het voorliggende raadsbesluit niet de laatste keer is dat 
de reserve maatschappelijk nut tussentijds (tot 2028) moet worden aangewend.” 
 
Onze vragen: 

 
1. Vanaf 2017 schrijft u, o.a. in RIM 17.040207 dat na de Realisatiefase het 

gegegevensbeheer op orde is. “ data optimalisatie gereed” en “inspecties uit te 
voeren” Na oplevering gereed. U schrijft nu in RIM 20.045832 dat het 
beheersysteem Obsurv gevuld is met statische gegevens, te weten: “in Obsurv 
hebben wij inzicht op de aantallen, de m2, de bouwjaren, de 
afschrijvingstermijnen, de nieuwprijzen, de bijzondere beheerafspraken, etc. 
Kortom. Een beheersysteem vol met statische gegevens, waarmee vrij 
nauwkeurig kan worden begroot en geprogrammeerd.”  
Hoe verhoudt deze informatievoorziening zich richting de raad? Hoe verklaart u 
deze tegenstrijdigheid? 

2. U schreef in 2017 al dat na de realisatiefase de kapitaalgoederen kwalitatief 
geïnspecteerd zouden worden. Onder andere in de RIM van september 2020 
spreekt u over een periodieke inspecties. Bedoelt u hiermee dat u aan het begin 
van het project Basis op Orde kwalitatief alles inzichtelijk heeft gehad en met de 
periodieke inspecties u weer kwalitatief up-to-date bent/of blijft?  

3. U schrijft in de RIM van september 2020: “Wat uiteraard niet terugkomt in dit 
systeem is de feitelijke onderhoudssituatie buiten.” Heeft u de kwalitatieve data 
niet in beeld? Waar heeft u dan de data van de eerste inspectie en de periodieke 
inspecties daarna? 

4. Volgens onze beredenatie heeft u kwantitatief alles op orde, kwalitatief alles in 
beeld gebracht en blijft u up-to-date met periodieke inspecties. Met de periodieke 
inspecties kunt u uw meerjarig inzicht weer bijstellen. Klopt dit? 

5. Waarom kunt u geen inzicht geven in het (eventuele) te verwachte tekort van 
komend jaar dan wel komende jaren? En hoe u denkt met deze tekorten om te 
gaan?  

6. Welke onderhoudsstrategie volgt u nu eigenlijk. Ons is dat, na lezing van de 
laatste RIM, nog steeds niet duidelijk? 

7. U schrijft in de laatste RIM dat er nog veel kapitaalgoederen zijn die meer kwaliteit 
hebben dan het vastgestelde onderhoudsniveau en dat deze mogen terugzakken 
tot dit niveau? Hiermee kunt u “grotendeels” het tekort opvangen. Bedoelt u 
hiermee het tekort van 1 jaar of het meerjarig tekort (tot 2028)?  

8. Waarom hebben veel kapitaalgoederen meer onderhoudskwaliteit dan het 
vastgestelde niveau? Dit is al vele jaren geleden vastgesteld. Welke strategie 
voerde u dan tot dusver? En gaat deze dan niet tegen het raadsbesluit in? 

9. U schrijft in het raadsvoorstel van 5 november 2019 oa. dat “De ontwikkelingen 
binnen het project PBO worden doorlopend gemonitord en jaarlijks geevalueerd. 
Daarmee kan er bijtijds op ontwikkelingen geanticipeerd en gestuurd worden? Dit 
klinkt natuurlijk goed, maar kunt u ook aangeven hoe dit er in de praktijk uitziet. 
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Wordt deze evaluatie en bijsturing ook vastgelegd en kunt u daar inzicht in 
geven? 

 
 
Namens de fractie van JESS, 
 
S.C. (Simco) Kruijer 
Raadslid JESS 


