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De SGP/CU-fractie stelt vragen over de afhandeling van schadegevallen in de openbare
ruimte. Het gaat daarbij om schade die door derden worden veroorzaakt aan
gemeentelijke eigendommen.

1. Aan welk onderdeel van de nieuwe organisatie is de verantwoordelijkheid voor dit
onderwerp vanaf 1 januari 2007 toegewezen?
De afdeling Beheer Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het beheer van de
openbare ruimte, en op grond daarvan ook verantwoordelijk voor het verhalen van
schades die door derden worden aangericht aan inrichtingselementen in de openbare
ruimte.
2. Is er in 2007 steeds adequaat (direct) gereageerd betreffende schadezaken aanen in de Openbare ruimte?
Van schades waarvan duidelijk is dat deze zijn aangericht door verkeersdeelnemers
of verband houden met vandalisme, wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
Aangifte wordt niet gedaan bijvoorbeeld wanneer de veroorzaker zichzelf meldt, met
diegene een regeling kan worden getroffen. U moet daarbij wel bedenken dat het bij
het overgrote deel van de schades gaat om gevallen met betrekkelijk lage
herstelkosten waarbij de veroorzaker niet bekend is. In dergelijke gevallen wegen de
inspanningen om tot verhaal te komen niet op tegen de kleine kans dat het
daadwerkelijk tot een schadevergoeding komt. In die gevallen wordt dan ook geen
aangifte gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een scheef gereden paaltje, een
afgebroken bermplank, etc.
3. Kan er over 2007 gesproken worden van 'volledig verhaal' van de schadezaken
en is hiervan steeds aangifte gedaan?
Een volledig verhaal van schadezaken is onmogelijk. In de meeste gevallen is de
veroorzaker van de schade niet te achterhalen. Wanneer kan worden aangetoond dat
de schade is veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer, kan een melding worden
gedaan bij het Waarborgfonds in het kader van de Regeling Straatmeubilair. Van
deze mogelijkheid is in 2007 nog geen gebruik gemaakt, maar het is wel de
bedoeling dat te gaan doen. Overigens geldt ook bij het Waarborgfonds een eigen
risico.

4. Hoeveel bedroeg de totale schade (in Euro's) in het kader van de hiervoor
aangegeven voorwerpen/onderwerpen over 2007?
In 2007 zijn er 25 schadegevallen geweest, waarvan 22 schades aan lantaarnpalen,
verkeersborden en wegmarkeringen veroorzaakt door motorvoertuigen en 3 gevallen
van vandalisme (vernieling, brandstichting en graffiti). Er is in 20 gevallen aangifte
gedaan. Het totale schadebedrag omvat circa € 14.000.
Van de verkeersschades is van 19 gevallen de dader bekend en kan tot verhaal
worden gekomen. Van de vandalismegevallen kon in één geval niet tot verhaal
worden gekomen, in één geval wel, en in één geval is onze claim door de rechter in
verband met gebrek aan bewijs afgewezen.
De schade aan de openbare ruimte door verkeersdeelnemers valt overigens in het
niet bij de schade aan de openbare ruimte die is veroorzaakt tijdens de jaarwisseling.
Aanvankelijk leek de schade dit jaar behoorlijk mee te vallen. Echter bij een
inventarisatie in de eerste weken van het jaar, bleken veel verkeersborden te zijn
vernield en ander straatmeubair met vuurwerk ernstig te zijn beschadigd.
De schade zal liggen tussen de € 15.000 en € 20.000. Het gaat hier dan nog slechts
over de materiaalkosten. Die schade is vrijwel zeker niet te verhalen.
5. Welk percentage van de 'totale schade over 2007' is geclaimd/verhaald bij de
veroorzaker(s)?
Bij ongeveer 75 % van de schades gaat het om lage herstelkosten, waarvan de
inspanningen die moeten worden geleverd om tot verhaal te komen niet opwegen
tegen de kosten. Van dergelijke kleine schades is de dader ook vaak niet bekend.
Van de overige omvangrijkere schadegevallen is de dader veel vaker bekend en kan
in 80 tot 85% van de gevallen tot verhaal worden gekomen.
6. Welk bedrag aan claims over 2007 staat er momenteel nog in de post Debiteuren
als te vorderen?
Van de in totaal te verhalen kosten van circa € 10.000 staat over 2007 nog een
bedrag van € 6.500 aan claims open.
7. Welke bedragen van vóór 2007 staan er momenteel nog in de post Debiteuren
als te vorderen?
Over de jaren voor 2006 staan volgens de financiële administratie geen vorderingen
meer open.
Wij zijn van plan de afhandeling van schades het komende jaar verder te verbeteren.
Grote schades die niet te verhalen zijn zullen wij gaan melden bij het Waarborgfonds.
Verder zullen wij op die plaatsen waar veel schadegevallen voorkomen uiteraard ook
kijken naar de situatie zelf en wanneer dat nodig is passende maatregelen nemen m.b.t.
de inrichting.
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