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Schriftelijke	  vragen	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  van	  de	  fractie	  van	  D66	  
Ingediend	  op	  20	  juni	  2014	  
Ingediend	  door	  Frans	  Klovert	  
	  
	  
Onderwerp:	  
Onderhoud	  openbare	  ruimte.	  	  
	  
	  
Inleiding:	  
De	  fractie	  van	  D66	  constateert	  vanuit	  zowel	  eigen	  waarneming,	  als	  vanuit	  klachten	  uit	  de	  verschillende	  dorpen,	  
dat	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderhoud	  van	  de	  openbare	  ruimte	  (met	  name	  groenonderhoud)	  zeer	  te	  wensen	  over	  
laat.	  Wij	  doelen	  hierbij	  nadrukkelijk	  niet	  op	  het	  gekozen	  onderhoudsniveau,	  maar	  op	  de	  wijze	  waarop	  het	  
gekozen	  onderhoudsniveau	  wordt	  uitgevoerd	  en	  gecontroleerd.	  Hierbij	  is	  voor	  D66	  met	  name	  de	  kwaliteit	  van	  
toezicht	  op	  de	  uitgevoerde	  werkzaamheden	  een	  zorg.	  
	  
	  
Vragen:	  
	  

- Deelt	  het	  College	  de	  conclusie	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  de	  uit	  te	  voeren/uitgevoerde	  werkzaamheden	  moet	  
worden	  verbeterd?	  

	  
Zo	  ja.	  	  
- Op	  welke	  wijze	  denkt	  het	  College	  invulling	  te	  geven	  aan	  de	  verbetering	  van	  de	  uitvoering	  ?	  
- Op	  welke	  wijze	  denkt	  het	  college	  invulling	  te	  geven	  aan	  de	  verbetering	  van	  het	  toezicht/de	  controle	  op	  

de	  uitgevoerde	  werkzaamheden?	  
	  
	  
Wijze	  van	  beantwoording:	  
Schriftelijk	  
	  
Toelichting:	  
	  
Naast	  het	  feit	  dat	  er	  binnen	  de	  gemeente	  Zuidplas	  een	  discussie	  loopt	  over	  de	  gewenste	  onderhoudsniveau’s,	  
constateert	  de	  fractie	  van	  D66	  dat,	  los	  van	  het	  onderhoudsniveau,	  de	  kwaliteit	  van	  de	  overeengekomen	  
werkzaamheden	  in	  de	  openbare	  ruimte	  vaak	  te	  wensen	  overlaat.	  
	  
Om	  enkele	  voorbeelden	  te	  noemen:	  

- Groenafval	  wordt	  na	  werkzaamheden	  achtergelaten	  	  op	  de	  werkplek	  en	  pas	  veel	  later	  na	  melding	  door	  
inwoners	  weggehaald.	  

- Grasperken	  worden	  half	  gemaaid.	  
- Schade	  die	  ontstaat	  tijdens	  werkzaamheden	  blijft	  onopgemerkt	  en	  wordt	  pas	  na	  melding	  (gedeeltelijk)	  

opgelost.	  
	  	  
Voor	  de	  D66	  fractie	  staan	  deze	  zaken	  los	  van	  het	  budget	  dat	  is	  uitgetrokken	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  
werkzaamheden	  en	  zijn	  ze	  een	  direct	  gevolg	  van	  de	  wijze	  waarop	  het	  werk	  wordt	  uitgevoerd	  en	  gecontroleerd.	  
	  
	  
 


