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Samenvattin voorstel:
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. 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.
ln 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.
ln de kaderbrief financieel toezicht van de provincie Noord-Holland zijn eisen gesteld over

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.

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

de beheersystemen areaal openbare ruimte.
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