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17.071338 

De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte 

 

College van burgemeester en wethouders 

Voortgang Project: Basis op Orde 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Eind november 2016 is het project: Basis op Orde (PBO) van start gegaan. Juni 2017 hebben wij u 

middels raadsinformatie geïnformeerd over de voortgang van het project. Resultaten en 

planning van het project zijn u in deze raadsinformatiememo inzichtelijk gemaakt.   

 

Middels deze nieuwe raadsinformatiememo willen wij u op de hoogte brengen van het 

doorlopen van een belangrijke fase binnen het PBO, namelijk de aanbesteding. Wij kunnen u 

meedelen dat Sweco Nederland BV de meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure: 

“Aanschaf beheerapplicatie Openbaar Gebied” heeft gewonnen. Wij zijn tevreden met Sweco 

Nederland BV als winnaar en daarmee de leverancier van de nieuwe beheerapplicatie. Aan 

hen is de definitieve gunning toegezonden en inmiddels zijn we gestart met het implementatie-

traject. 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.  

 

Op vragen (raadsfractie VVD) vanuit de commissie Ruimte inzake de beschikbaarstelling van de 

deelplannen Openbaar Gebied (onderhoudsplannen openbaar groen en trottoirs) kunnen wij u 

het volgende meedelen. 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. Ten 

tijden van de begrotingsbehandeling 2019, verwachten we dus het eerste inzicht te kunnen 

geven. Het opstellen van de deelplannen (meerjarige onderhoudsplannen voor de diverse 

kapitaalgoederen), zal daarna gebeuren. 
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Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

 

 

Sigge van der Veek 


