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Onderwerp: Onderhoudsniveau openbare ruimte 
Deze motie heeft betrekking op par. 4.3 (pag. 155) en 4.3.5 (pag. 157) 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 14-11-2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. bezuinigingen hebben plaatsgevonden op onderhoudskosten van de openbare 

ruimte; 
2. de perspectiefnota 2016-2019 spreekt van gefaseerd opschalen van het 

onderhoudsniveau van de openbare ruimte; 
3. tijdens de raadsvergadering van 18-04-2016 een motie is aangenomen welke het 

college verzocht het gemeentelijke onderhoudsniveau van openbaar groen 
(schoffelwerkzaamheden in de plantsoenen) in de openbare ruimte z.s.m. van 
niveau C naar niveau B te verhogen, en onderhoudsniveau van Emmeloord 
centrum en de dorpskernen naar niveau A, 

van mening dat 
1. er noodzakelijkerwijs is bezuinigd op onderhoudskosten van de openbare ruimte; 
2. de opschaling van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte op de 

ballotagelijst terecht de hoogste prioriteit heeft gekregen; 
3. de situatie nu zo is dat het ongedaan maken van deze bezuinigingen gerealiseerd 

kan worden, omdat we verwachten meer financiële armslag te kri jgen; 
4. de voorgestelde opschaling in de perspectiefnota 2016-2019 in grotere stappen 

moet, gezien deze prioritering; 
5. het gemeentelijke onderhoudsniveau van openbaar groen (schoffelwerkzaam

heden in de plantsoenen) in de openbare ruimte z.s.m. van niveau C naar niveau 
A moet worden verhoogd; 

6. wanneer wij als gemeente de onderhoudsniveaus sneller naar niveau A brengen, 
de onkruiddruk lager wordt en daarmee uiteindelijk bespaard wordt op deze 
kosten, 

verzoekt het college 
1. bij samenstelling van de perspectiefnota 2018-2021 deze wijzigingen in 

onderhoudsniveaus budgettair mee te nemen als begrotingswijziging voor 2018; 
2. wanneer er financieel ruimte is of komt, deze wijzigingen het komende jaar reeds 

door te voeren 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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