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MOTIE           12-11-2020 
(ex artikel 34 Reglement van Orde) 
 
Naam Indiener: Noud Claessens (Steins Belang) 
 
Namen ondersteuners: 
Mirjam Driessen - Frederix (Steins Belang) 
 
Raadsvergadering: 12 november 2020 
Onderwerp: reflectiemoment ten aanzien van het vastgesteld onderhoudsniveau openbare ruimte.  
 
De raad van de gemeente Stein, bijeen in de Begrotingsvergadering van 12 november 2020, 
 
In 2016 heeft de Raad het beleid, waarin de kaders voor inrichting en onderhoud van onze openbare ruimte 
staat omschreven, vastgelegd.  
Als fractie Steins Belang vinden wij het van belang om die kaders op korte termijn tegen het licht te houden en 
daar waar nodig bij te stellen en te herzien. 
 
Overwegend dat; 

- De kosten van onderhoud en inrichting van de openbare ruimte zijn afgeleid van cijfers die in 2012 zijn 
vastgesteld. Dit is terug te lezen in het Raadsvoorstel d.d. 30 juni 2016 waarin het onderhoudsniveau is 
vastgesteld. 

- Anno 2020 deze cijfers erg gedateerd zijn. Deze cijfers nauwelijks een reële relatie hebben met de 
huidige stand van onderhoud.   

- Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voor onze inwoners een belangrijk thema is 
- Gezien de ontwikkelingen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, het aan de orde is op 

korte termijn een reflectiemoment in te lassen van de geldende beleidskaders. 
 

 
Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om: 

 Het raadsbesluit d.d. 30 juni 2016 inzake het ‘Vaststellen onderhoudsniveau openbare ruimte’ te 
toetsen aan de huidige staat van het onderhoudsniveau. 

 Ten behoeve van deze toetsing de relevante geactualiseerd gegevens inzake de huidige stand van het 
onderhoud aan de Raad voor te leggen.  

 Verzoekt het College het gevraagde uit te werken, zoals boven vermeld, inclusief een kostenraming 
van het te realiseren onderzoek en dit aan de raad voor te leggen ter goedkeuring. 

 
En gaat over tot orde van de dag.  
 
(Naam en handtekening van de indiener) 
Noud Claessens Fractievoorzitter (Steins Belang) 
 
 
 
(Naam en handtekening van eventuele ondersteuners) 
Mirjam Driessen - Frederix (Steins Belang) 
 


