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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Kaderstelling bij voorbereiding 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 

 

Middenbeemster, 14 februari 2013  

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Vanuit de raad is enkele keren de wens geuit om een gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) te 
maken. 
Op 12 juni 2012 besloot de raad € 30.000, - beschikbaar te stellen voor externe ondersteuning voor 
het opstellen van een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) en deze kosten te dekken uit de 
Algemene Reserve. 
Ter voorbereiding van een GVVP is eind 2012 een kaderstellende werkgroep GVVP gevormd. In deze 
werkgroep zijn alle raadsfracties vertegenwoordigd. Naast de leden namen ook de wethouder 
verkeerszaken en enkele ambtenaren deel aan de vergaderingen van de werkgroep.  
Onze werkgroep heeft in bijgaande notitie enkele kaders geformuleerd. Wij stellen u voor deze als 
randvoorwaarden op te nemen in uw opdracht aan het college om een ontwerp GVVP op te (laten) 
stellen. 
  

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

Met de totstandkoming en vaststelling van een GVVP krijgt onze gemeente de beschikking over een 
belangrijk beleidsdocument, waarin het verkeer- en vervoerbeleid voor een periode van 10 jaar uiteen 
wordt gezet. 
 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Het GVVP bewijst in de praktijk zijn nut als beleidsdocument en toetsingskader. 
 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Voor het opstellen van een GVVP is een budget van €30.000,-- beschikbaar. 
 

Overige consequentOverige consequentOverige consequentOverige consequentiesiesiesies    

N.v.t. 
 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

Door het bepalen van een planperiode ontstaat periodiek een evaluatiemoment. 
 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

Burgemeester en wethouders opdracht geven om met inachtneming van de door de raad vastgestelde 
kaders een ontwerp-GVVP op te (laten) stellen en dit vóór 15 september 2013 ter vaststelling aan te 
bieden aan de raad.  
 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Dit besluit wordt in Binnendijks gepubliceerd en via de gemeentelijke website bekendgemaakt.  


