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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer 1308826 

Bijlage(n) 1 

Onderwerp Verstrekken krediet voor inventarisatie etc areaal openbare 

ruimte 

 

Middenbeemster, 2 augustus 2016 

 

Aan de raad 

 

 

Inleiding en probleemstelling  

Het college stelt zich tot doel om het beheer van de openbare ruimte te professionaliseren 

(collegeprogramma Beemster 2014 – 2018). Dit is onder andere te bereiken door de 

verschillende beheer disciplines in de openbare ruimte te inventariseren en deze actuele 

gegevens in de beheersystemen te zetten. Daarnaast zijn gemeentes wettelijk verplicht 

conform de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) haar beheersystemen op orde 

te hebben en zijn in het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeente (Bbv) 

richtlijnen gesteld. Wij voldoen momenteel niet aan de wettelijke verplichting van de BGT. Op 

dit moment zijn de beheergegevens in onze systemen niet volledig en dienen deze te 

worden geactualiseerd. 

 

Oplossingsrichting 

Op dit moment zijn gegevens te vinden in afzonderlijke Excel lijsten en in mappen. Veel van 

deze informatie is al ingevoerd, maar nog lang niet alle gegevens zijn digitaal beschikbaar. 

Op dit moment voldoen wij daardoor niet aan de wettelijke verplichting van de BGT. Om te 

voldoen aan deze wettelijke verplichting en te komen tot een professioneel beheer van de 

openbare ruimte moeten onze areaalgegevens opnieuw worden geïnventariseerd en 

geactualiseerd. Bovendien moeten alle bestaande gegevens en de geactualiseerde 

gegevens ingevoerd worden in de beheersystemen. 

De (werkbare) uren die nodig zijn de systemen te vullen vallen buiten de reguliere uren van 

de DVO met de gemeente Purmerend c.q. zijn meerwerk. Voor het vullen van de 

beheersystemen zal een extern bureau worden ingehuurd.  

 

In de kadernota 2017 zijn middelen opgevoerd om beheerplannen op te stellen voor groen 

(inclusief bomen), wegen met kunstwerken/reinigingsplan (schoon) en straatmeubilair, 

spelen, openbare verlichting en begraafplaats. Voor het opstellen van deze beheerplannen is 

het van belang dat gewerkt wordt met actuele areaalgegevens.  

De beeldkwaliteitsdiscussie over de openbare ruimte die momenteel wordt gevoerd, zal 

leiden tot een vastgestelde beeldkwaliteit van de totale openbare ruimte en zal samen met 

bovengenoemde actuele gegevens, een waardevolle aanvulling zijn op het professioneel 

beheer van de openbare ruimte van onze gemeente.  
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Voor de begraafplaats in Middenbeemster is een nieuw inrichtingsplan opgesteld dus 

hiervoor is het niet noodzakelijk de areaalgegevens opnieuw te inventariseren. Het is in de 

planning de werkzaamheden op de  begraafplaats eind van het jaar 2016 op te leveren.  

Daarnaast worden voor de disciplines riolering, verkeersborden en sportaccommodatie geen 

beheerplannen gemaakt, maar om een volledig beeld te krijgen van ons te beheren areaal is 

het wel noodzakelijk om deze disciplines mee te nemen in de inventarisatie-ronde. 

 

In de kaderbrief financieel toezicht van de provincie Noord-Holland (brief van 2 juni 2015, 

kenmerk 398297/624026) zijn eisen gesteld voor onze begroting. Tevens wordt in deze brief 

ingegaan op ontwikkelingen die zich gaan voordoen op het terrein van het financiële toezicht 

op de gemeenten (en de gemeenschappelijke regelingen) die van belang zijn voor het 

opstellen van onze (meerjaren)begroting. Deze brief is bij de stukken gevoegd. 

 

Meetbare doelstelling 

Doordat de beheersystemen zijn gevuld met actuele areaalgegevens voldoen de gemeente 

aan de wettelijke eisen van de BGT en wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van het 

collegeprogramma om het onderhoud van de openbare ruimte te professionaliseren. 

 

Financiële consequenties 

De noodzakelijke werkzaamheden vallen buiten de reguliere uren van de DVO met de 

gemeente Purmerend c.q. zijn meerwerk.  Dit werk is niet begroot en wordt geraamd op   

€ 130.000. De raad wordt gevraagd om dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de 

algemene reserve. 

 

Overige consequenties 

- 

 

Monitoring evaluatie 

Als de beheersystemen zijn gevuld met actuele gegevens zal jaarlijks de areaalgegevens 

worden geïnventariseerd of aantallen kloppen en indien nodig worden de gegevens 

aangepast in de beheersystemen. 

 

Voorgesteld besluit 

Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor  het inventariseren en het vullen van 

de beheersystemen areaal openbare ruimte. 

 

Communicatie/Participatie 

-  
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