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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Het groenbeheerplan “met passie naar duurzaam groenbeheer 2009 tot en met
2013” vast te stellen;
Een bestemmingsreserve in te stellen voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud
groen en vervangen/renovatie van groenvoorzieningen.
De in het rekeningresultaat 2008 vrijvallende middelen in verband met de vrijval van
de voorziening Waterpartijen (€ 1.191.220,-) te onttrekken aan de algemene reserve
ten bate van programma 5 Cultuur en recreatie
In 2009 € 952.976,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve “achterstallig
onderhoud groen en vervangen/renovatie van groenvoorzieningen 2009-2013” ten
laste van programma 5 Cultuur en recreatie.
Vanaf 2009 € 238.244,- toe te voegen aan de lasten van programma 5 Cultuur en
recreatie in verband met het uitvoeren van achterstallig onderhoud groen en
vervangen/renovatie van groenvoorzieningen.
Van 2010 t/m 2013 jaarlijks € 238.244 te onttrekken aan de bestemmingsreserve
“achterstallig onderhoud groen en vervangen/renovatie van groenvoorzieningen
2009-2013”
De bestemmingsreserve opheffen per 31-12-2013.
Begrotingswijziging nr.11 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaries

F. Buijserd
Burgemeester
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Toelichting
Inleiding
Na besluitvorming door de raad, heeft DHV opdracht gekregen voor het opstellen van
een nieuw groenbeheerplan.
In het voorjaar van 2008 is aangegeven dat het groenbeheerplan in twee fasen wordt
opgesteld. In de eerste fase is de groenvisie en de beheervisie opgesteld. Hierbij gaat het
enerzijds over wat de gemeente wil met het openbaar groen en anderzijds over het
gewenste kwaliteitsniveau van de groenvoorzieningen.
In de tweede fase gaat het over de samenstelling van de maatregelenpakketten, het
doorrekenen van het groenbeheerplan aan de hand van de inventarisatiegegevens
(maatregel x frequentie x eenheid), het berekenen van menskracht en middelen en de
programmering.
Bij de behandeling van deel 1 met de groen- en beheervisie, is door het college
geoordeeld dat het plan nog onvoldoende inzicht geeft in de financiële consequenties in
relatie met de kwaliteitsniveaus. Tevens zijn door het college enkele wensen
uitgesproken met betrekking tot de groenvisie.
Vervolgens heeft op 26 augustus 2008 een werkexcursie met de leden van de raad en
college van B&W plaatsgevonden. Hierbij zijn diverse groenobjecten beoordeeld waarbij
de kansen voor natuurlijker groenbeheer en de aanpak van achterstallig onderhoud
onder de aandacht is gebracht.
Uit de reacties van raad en college maken wij op dat de financiële consequenties bij het
maken van de keuzes over kwaliteitsniveaus een belangrijk speerpunt is. Terecht, want
de wensen met betrekking tot het gewenste kwaliteitsniveaus bepalen in hoge mate de
benodigde menskracht en middelen.
Om die reden hebben wij de eerste fase van het groenbeheerplan verder uitgebreid, door
de maatregelenpakketten voor de verschillende kwaliteitsniveaus verder uit te werken. Zo
ontstaat beter inzicht in de financiële consequenties van de te maken keuzes.
Beoogd effect
Uitgangspunt hierbij is het versterken van het Groene Hart karakter in de kernen en het
wegwerken van het achterstallig onderhoud. Het Groene Hart karakter laten kenmerken
door het bevorderen van meer gevarieerdheid en aantrekkelijker beeld van het openbaar
groen.
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Argumenten:
1.1 Algemeen
Met de vorming van de nieuwe gemeente Nieuwkoop is een landelijke gemeente
ontstaan die zich kenmerkt door een omvangrijk buitengebied. Van de totale oppervlakte
van ruim 9.000 hectare die de gemeente groot is, bestaat 20% uit water. Van het
buitengebied zijn de Nieuwkoopse Plassen, een natuurgebied van 2.060 hectare, op
grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen als speciale
beschermingszone. In het verlengde hiervan heeft de raad de wens uitgesproken het
Groene - Hart karakter van de gemeente te willen versterken, natuur en landschap in de
kernen te halen en de identiteit en beleving van het groen te verhogen.
1.2 Natuur en landschap
Om het Groene-Hart karakter te versterken is landschappelijke inpassing van de
bebouwing van belang. Vanuit het buitengebied gezien zullen bebouwingsconcentraties
zorgvuldig ingepast moeten worden om het landelijke (Groene-Hart) karakter niet te
verstoren. Het Groene-Hart-karakter vertaalt zich niet alleen in natuur, maar ook in een
groene woonomgeving in het algemeen.
Vervolgens wordt gesproken over een meer natuurlijke uitstraling en natuurgericht
beheer. Dit vertaalt zich naar meer bloeiende bermen, soortenrijke slootkanten,
toepassen van inheemse bloeiende en besdragende struiken, een volwassen en op de
locatie afgestemd boombestand.
Om dit te bereiken is het van belang om:
• Omgeving en natuur in de directe woonomgeving aanwezig te laten zijn, ofwel
buiten naar binnen halen;
• Zo min mogelijk harde overgangen tussen buitengebied en bebouwde kom te
creëren, maar juist zachte overgangen waarbij landschappelijke inpassing een rol
speelt;
• T e kiezen voor typen groen dat belevingswaarde heeft en past bij het karakter van
het landschap en de locatie. Hierdoor wordt de omgeving bewuster ervaren.
Om het groene hart karakter in de kernen te stimuleren wordt beoogd de natuur en
landschap zoveel mogelijk naar binnen te halen.
De gebieden die geschikt zijn om natuur en landschap te versterken laten zich als volgt
vertalen:
• Buitengebied / Hoofdwegen;
• Overgangsgebieden (dorp/land) / industrieterreinen;
• Anders, zowel wegen als water met een link naar het buitengebied.
(sub)thema’s die zeer geschikt zijn om identiteit en beleving te versterken zijn:
• Entrees;
• Centrumgebieden.
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1.3 Indeling openbaar groen
Globaal is het openbaar groen in een viertal zones op te delen en daarbij de navolgende
kwaliteitsniveaus aan te verbinden:
• Accenten
(winkelcentra en entrees)
• Wonen
(woonkernen)
• Werken
(industrieterrein)
• Landschap
(buitengebieden)
Voor het beheren zijn vijf kwaliteitsniveaus gedefinieerd, te weten: A +, A, B, C en D
niveau.
Deze kwaliteitsniveaus lopend van A+ tot en met D zijn gebaseerd op CROW publicatie
145, waar per onderdeel is uitgewerkt wat de technische onderhoudsstaat moet zijn.
: wordt perfect onderhouden;
1. A+ niveau
2. A niveau
: goed onderhouden;
3. B niveau
: functioneel en regelmatig;
4. C niveau
: matig onderhouden;
5. D niveau
: niet of slecht onderhouden.
Advies:
Per zone worden de navolgende kwaliteitsniveaus voorgesteld voor:
• representatieve locaties (accenten) zoals winkelcentra en rotondes
kwaliteitsniveau A+ te hanteren;
• woonkernen waar relatief veel burgers bij elkaar wonen kwaliteitsniveau A te
hanteren;
• industrie en buitengebieden die respectievelijk een functioneel en landelijk
karakter dragen kwaliteitsniveau B te hanteren.
De kwaliteitsniveaus C en D worden niet aangeraden omdat hierdoor achterstallig
onderhoud ontstaan en dien ten gevolgen kapitaalvernietiging.
De kwaliteitsniveaus zijn in het beheerplan op bladzijde 32 visueel weergegeven.
1.4 Toepassing beheergroepen
Afhankelijk van de plaats bij groenvoorzieningen buiten (langs wegen) en of binnen de
bebouwde kernen (woonkernen en winkelcentra) wordt in hoofdlijnen de navolgende
toepassingsstrategie voor de diverse beheergroepen toegepast:
• Bomen zo veel mogelijk in rijen en of op strategische plaatsen geplaatst.
• Bos zodanig ingericht dat dit voedsel of schuilgelegenheid voor vogels en kleine
zoogdieren biedt;
• Houtige gewassen betreffen bij voorkeur sterke en inheemse soorten, die net als
bij bos voedsel en schuilgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren kunnen
bieden;
• Kruidachtige gewassen zoals bollen en vaste planten met een hoge sierwaarde
worden op bijzonder objecten en strategische plaatsen toegepast. Hierbij moet
men denken aan rotondes en winkelcentra;
• Grassen in bermen worden voorzien van bloeiende en verschillende soorten
grassen en kruiden. Waar bermbeheer overlast op naburige (landbouw) percelen
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veroorzaakt, wordt gekozen voor standaard bermbeheer. Voor gazons binnen de
bebouwde kernen wordt een regelmatig maaibeleid nagestreefd (26x);
• Open water waar voldoende nestgelegenheid naast de slootkant voor watervogels
wordt gecreëerd. Waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers overwogen;
• Meubilair: Functioneel en degelijk straatmeubilair voornamelijk bedoelt als
rustplaats voor fietsers en wandelaars.
1.5 Beleid vertalen naar werkplan
Kosten per beheergroep
Bij het beheren van de groenvoorzieningen is rekening gehouden met het kwaliteitniveau
zoals verwoord onder punt 1,3.
De kosten van de beheergroepen zijn beoordeeld op basis van maatregeltoetsen waarbij
alle onderhoudshandelingen in frequentie en tijd zijn geplaatst waaraan de
eenheidsprijzen zijn gekoppeld. Op grond hiervan zijn de eenheidsprijzen voor het
onderhoud per groensoort per m2 uitgedrukt in relatie met het toebedeelde
kwaliteitsniveau en vervolgens verbonden met de ariaalgegevens.
Globaal lopen de kosten afhankelijk van de groensoort op van B niveau naar A niveau
met 10% en nog eens met 10% voor het A+ onderhoudsniveau.
De belangrijkste kostdrager wordt veroorzaakt door de keuze van de groensoort. Hierbij
moet men denken dat de onderhoudskosten per m2 voor gazons (€ 1,42), voor
sierplantsoen (€ 2,70) en kruidachtige gewassen (€ 10,11).
Inspectieresultaten
Parallel aan het bepalen van de groenvisie en de beheersystematiek heeft er een
inspectie plaats gevonden naar de beeldkwaliteit en de technische kwaliteit. Per woon
kern is de onderhoudsstatus van het groen bepaald. Hierbij is vast komen te staan dat
elke woonkern wel achterstallig onderhoud laat zien en er locaties zijn die gerenoveerd
moeten worden. De hoeveelheden te vervangen en te renoveren groentype is in
percentage uitgedrukt en berekend op een bedrag van € 1.191.220,- .
In de komende vijf jaar zullen de globale inspectieresultaten gedetailleerd worden
omgezet in uitvoeringsplannen en gefaseerd worden uitgevoerd. Deze kosten stijgen
boven de bestaande exploitatiekosten van de huidige programmabegroting uit.
Voor Openbaar Groen wordt het volgende verwacht:
1. Aanpak achterstallig onderhoud van totaal ca. € 170.000,-, waarin de
werkzaamheden over een periode van 5 jaar worden uitgevoerd (20092013).
2. Renovatie en vervanging van groenvoorzieningen van totaal ca. €
1.021.220,-, waarin de vervanging wordt gespreid over een periode 20092013.
In het raadsvoorstel voor het beheerplan waterpartijen is een verdeling genoemd van
€ 422.613,- voor het achterstallig onderhoud en € 768.846,- voor renovatie. Nadere
uitwerking laat een zelfde bedrag zien met een andere verdeelsleutel. Tevens is het
benodigde bedrag voor de renovatie per abuis de onderhoudscycli van waterpartijen
overgenomen 2009 t/m 2021. De beoogde renovatie en vervanging moet echter tussen
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de periode 2009 t/m 2013 gelijktijdig met de aanpak van het achterstallig onderhoud
worden aangepakt conform de uitgangspunten van het beheerplan groen.
1.6 Huidige organisatiestructuur buitendienst
Vanuit de oude gemeenteen is de organisatie van de buitendienst, wat meer
specialistisch georiënteerd was, omgezet naar een meer breder inzetbare organisatie.
Gekozen is voor een organisatie waarbij de medewerkers meer wijkgeoriënteerd werken,
waardoor zij de inwoners sneller en directer van dienst kunnen zijn. Werkzaamheden
zoals het bestrijden van de gladheid, onderhoud straatmeubilair, bermen, sportvelden,
recreatieve voorzieningen maken ook onderdeel uit van het werkpakket.
Gelijktijdig wordt het bulkwerk zoveel mogelijk uitbesteed. Hierbij moet men denken aan
het maaien van bermen, schoffelronden, snoeien van hagen e.d. Hiermee wordt een mix
bereikt waarbij het grove werk concurrerend op de markt wordt gezet en de eigen dienst,
naast het uitvoeren van het dagelijks onderhoud, adequaat kan reageren op klachten en
wensen van de burger. Gelijktijdig met de herindeling zijn ruim 6 fte afgevloeid waarvoor
geen compensatie is opgenomen. Gevoelsmatig konden deze fte’s niet worden gemist
om het gewenste onderhoudsniveau aan te kunnen. Op basis van het opgestelde
beheerplan waarbij de maatregelen markconform getoetst zijn, blijkt echter dat 1 fte
vervangen moet worden. De berekening is gebaseerd op het voorgenomen
kwaliteitsniveau met bijbehorende onderhoudsmaatregelen.
1.7 Voornemen beleid afgezet tegen Bedrijfsmatige huidige buitendienst
De beleidsvoornemens en de voorgenomen kwaliteitskeuzes per zone voor het openbare
groen zijn vertaald in een onderhoudsprogramma en vervolgens gekoppeld aan de
bijbehorende maatregeltoets. De eenheidsprijzen en de maatregeltoets zijn marktconform
getoetst. Op basis van deze toets is een financiële onderbouwing gemaakt en vergeleken
met de huidige begroting. Zoals verwacht blijkt de huidige bezetting onvoldoende om het
beoogde onderhoudsniveau van het groen met bijkomende werken op verantwoorde
wijze te onderhouden. De gevolgen hiervan zijn ook tijdens werkexcursie zichtbaar aan
de orde gekomen. Verpaupering van het groen door matig onderhoud en het niet tijdig
vervangen van de beplanting laten hun sporen na. In de tussentijdse rapportage met het
college van B&W zijn deze aspecten inzichtelijk gemaakt. Het college heeft de afdeling
BOR te kennen gegeven dusdanig maatwerk te leveren dat zoveel mogelijk voldaan
wordt aan het gewenst onderhoudsniveau met zo min mogelijk inzet van extra middelen.
Conclusie en aanbevelingen
De afdeling BOR heeft in overleg met DHV een plan van aanpak opgesteld waarbij recht
gedaan wordt aan de beleidsuitgangspunten en de haalbaarheid van het
onderhoudsniveau voor het groen op basis van de huidige exploitatieopzet. Essentieel
voor het slagen van de beleidsdoeleinden en garanderen van het onderhoudsniveau op
de korte en langere termijn is het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het
vervangen en renoveren van de verpauperde groenzones. In de meningvormende raad is
hierover in december gesproken waarbij de discussie een instemmend karakter droeg.
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Oplossingsgerichte aanpak.
• Het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau te wetren
1. het groenonderhoud voor representatieve locaties (accenten) zoals
winkelcentra en rotondes kwaliteitsniveau A+ te hanteren;
2. voor woonkernen waar relatief veel burgers bij elkaar wonen wordt
voorgesteld kwaliteitsniveau A te hanteren;
3. voor industrie en buitengebieden die respectievelijk een functioneel en
landelijk karakter dragen, wordt voorgesteld kwaliteitsniveau B te
hanteren.
• Voor de aanpak van het achterstallig onderhoud en renovatie van het groen
wordt voorgesteld € 1.191.220, - uit de reserve vrij te maken en te bestemmen
voor het achterstallig onderhoud en vervagen/renoveren van groenvoorzieningen.
Het vervangen van het groen en planmatige aanpak hiervan zal over een periode
van vijf jaren worden verspreid;
• De centralisatie van het gemeentelijk onderkomen voor de buitendienst zal een
positieve bijdrage leveren aan efficiëntere rijtijd van aan –afvoer;
• Op basis van de maatregeltoets (verschillende handelingen bijvoorbeeld 26x
maaien van gazon) wordt een gedetailleerd werkplan opgesteld waardoor er
meer gestructureerd zal worden gewerkt. Planmatig vastleggen van
werkzaamheden zoals snoeimaatregelen, aantal keren maaien en schoffelen en
tijdig vervangen van groen voorkomt het ontstaan van achterstallig onderhoud;
• De motivatie van de buitendienstmedewerkers zal door het realiseren van een
goed onderkomen, het tijdig vervangen van groen en het gestructureerd
aanpakken van onderhoud in positieve zin toenemen. Weten waar je aan toe
bent en het werkpakket serieus nemen en gestructureerd werken zal de
werkprestatie van de buitendienst ten goede komen.
Kanttekeningen:
1.1 Essentieel is het tijdig wegwerken van het achterstallig onderhoud en het vervangen
van verpauperde groenzones om het gewenste onderhoudsniveau in de diverse
zones tot zijn recht te laten komen. Bij het aanpakken van verpauperde groenzones
komen de beleidsvoornemens van natuurlijker groenbeheer tot zijn recht.
2.1 Natuurlijker bermbeheer betekent een gevarieerdere bloemenpracht in de bermen
wat alleen bereikt kan worden door het tijdig afruimen van gemaaid gras. Hiermee
wordt beoogd dat de ondergrond verschraalt. Dit is nodig om het handhaven van een
uitbundige flora te garanderen. Deze natuurlijker aanpak werkt kostenverhogend
waarmee in het beheerplan rekening is gehouden.
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Financiële consequenties
Het onderhoudsniveau is vertaald naar onderhoudsmaatregelen per beheergroep
vertaald in uren. Op grond van deze opzet is een begroting voor de komende jaren
opgezet waarbij rekening is gehouden met een bedrag van € 1.191.220, - voor
wegwerken van achterstallig onderhoud en het vervangen van de verpauperde
groenvakken.
In principe laat de begroting voor het structureel onderhoud in de komende periode 2009
t/m 2013 geen budgettair nadeel zien. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de praktijk
nog moet blijken of de buitendienst met de huidige bezetting inclusief het uitbesteden van
het bulkwerk de onderhoudsdoelstellingen haalt. Gestreefd wordt dat na het uitvoeren
van de benodigde renovaties en het wegwerken van beheerachterstanden geen
achterstallig onderhoud meer mag worden verwacht.
Het beschikbare onderhoudsbudget van groen, afdeling Beheer Openbare Ruimte, is
voor 2009 € 2 miljoen. De interne uren voor voorbereiding, administratieve
werkzaamheden en toezicht zijn niet opgenomen in het beschikbare onderhoudsbudget.
Benodigde budget en uren
De onderhoudsniveaus zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken worden
gekoppeld aan beheermaatregelen en budgetten. Het volgende schema geeft de
berekening weer van de benodigde budgetten en kosten voor ureninzet om het
werkzaamheden volgens dit plan uit te kunnen voeren.
Op 18 december 2008 heeft de raad besloten om de vrijval van € 1.191.459,- uit de
voorziening Waterpartijen bij de jaarrekening 2008 vrij te laten vallen ten gunste van het
rekeningresultaat, om vervolgens door middel van een resultaatbestemmingsbesluit deze
vrijval te doen toekomen aan programma 5 voor het groenbeheer.
Dit besluit zal pas plaatsvinden in juni bij vaststelling van de jaarrekening.
Het groenbeheerplan wordt echter al in april in de raad behandeld, omdat het van belang
is om zo snel mogelijk uitvoering te geven aan het beheerplan in verband met de
benodigde voorbereidingstijd.
Er kan op dit moment worden gemeld dat het bedrag van € 1.191.459,- dat uit de
voorziening Waterpartijen vrijvalt waarschijnlijk niet nodig is om het jaarrekeningresultaat
2008 positief af te sluiten, waardoor wij voorstellen om voor dit bedrag een
bestemmingsreserve “achterstallig onderhoud groen en vervangen/renovatie van
groenvoorzieningen 2009-2013” in te stellen.
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Toekomstig budget 2009 – 2013 en 2014
Inclusief buitendienst

2009-2013

Nieuw

2014

Groot onderhoud
Grootschalige renovaties

€

204.244

Wegwerken achterstallig onderhoud

€

34.000

Renovaties bijdrage buitendienst openbaar groen

€

114.953

€

114.953

Bomen

€

60.734

€

60.734

Heesterbeplanting-bosplantsoen

€

14.428

€

14.428

Gazon

€

42.558

€

42.558

Renovaties bijdrage buitendienst afrasteringen

€

982

€

982

Afrasteringen

€

11.099

€

11.099

Renovaties bijdrage buitendienst meubilair

€

1.481

€

1.481

Meubilair

€

10.492

€

10.492

€

39.603

€

39.603

€

145.309

€

145.309

€

93.472

€

93.472

Onderhoud bijdrage buitendienst openbaar groen

€

1.047.512

€

1.047.512

Onderhoud openbaar groen

€

233.893

€

233.893

€

104.079

€

104.079

Vervangingsschema

Normkosten per beheergroep
Onderhoud bijdrage buitendienst bermen
Onderhoud bermen
Waarvan bermen maaien

Waarvan inhuur extra groenmedew
Onderhoud bijdrage buitendienst afrasteringen

€

1.337

€

1.337

Onderhoud afrasteringen

€

12.787

€

12.787

Onderhoud bijdrage buitendienst meubilair

€

10.154

€

10.154

Onderhoud meubilair

€

Wandelgebied dorpsstraat Nieuwkoop

€

-

€

-

5.241

€

5.241

Organisatiekosten
Doorberekening kapitaallasten / tractie t.b.v. beheer bermen

€

3.851,28

€

3.851,28

Kapitaallasten (Onderhoud Openbaar Groen)

€

4.626,00

€

4.626,00

Doorberekening kapitaallasten / tractie t.b.v. onderhoud openb gr

€

170.104,00

€

170.104,00

Kapitaallasten (Installaties en machines)
Doorberekening kapitaallasten / tractie (t.b.v. meldingen en
storingen)

€

25.097,00

€

25.097,00

€

2.985,00

€

2.985,00

Onderhoud installaties en machines

€

27.378

€

27.378

Bijdrage storingsdienst

€

19.730

€

19.730

€

2.244.580

€

2.006.336

excl grootschalige renovaties

€

2.040.336

€

2.006.336

excl wegwerk achterstallig onderhoud

€

2.006.336

€

2.006.336

Totale kosten groenvoorzieningen
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De huidige exploitatiebegroting is in onderstaand schema weergegeven. De geplande
werkzaamheden voor dit jaar kunnen binnen deze begroting worden uitgevoerd.
Huidige exploitatiebegroting 2009
Nummer

kostensoort

begroting 2009

Productnummer
1101

Wegen en verhardingen
4110102
462222

434329 Beheer bermen / Overig onderhoud
BOR Buitendienst (t.b.v. bermen)

€

82.714,00

€

23.017,15

€

3.851,28

Doorberekening kapitaallasten / tractie (t.b.v.
4110199

beheer bermen)

Productnummer
1104

Straatmeubilair
Regulier onderhoud meubilair / Overig
4110402
462222

Productnummer

434329 onderhoud

€

30.000,00

€

30.541,16

434329 onderhoud

€

313.669,00

434399 Overige goederen

€

11.046,00

461000 Kapitaallasten

€

4.626,00

434390 Overige diensten

€

1.654,00

434200 Betaalde pachten en erfpachten

€

3.587,00

€

170.104,00

BOR Buitendienst (t.b.v. straatmeubilair)
Groen en recreatieve voorzieningen

1601
Onderhoud openbaar groen / Overig
4160102

Wandelgebied Dorpsstraat Nieuwkoop /
4160103

Doorberekening kapitaallasten / tractie (t.b.v.
4160199

onderhoud openb gr)
Installatie en machines / Onderhoud

4160104

434328 installaties

€

27.378,00

461000 Kapitaallasten

€

25.097,00

BOR Buitendienst (t.b.v. onderhoud openbaar
462222
Productnummer
1605

groen)

€ 1.139.128,00

Beleid en ondersteuning groen en
recreatie
BOR Buitendienst (t.b.v. meldingen en storing

462222

groen)

€

19.730,00

€

2.985,00

€

23.336,27

Doorberekening kapitaallasten / tractie
4160299

462214 (meldingen en storingen)

Productnummer
2201

Begraafplaatsen en lijkbezorging
BOR Buitendienst (t.b.v. groenonderhoud op
462222

begraafplaatsen)

€ 1.912.463,85
4160102

434329 Extra voor niet chemische onkruidbestrijding

€

99.000,00

€ 2.011.463,85
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De huidige benodigde budgetten betreffen grootschalige renovaties, wegwerken
achterstallig onderhoud, kosten beheer/instandhouding en organisatiekosten direct
gerelateerd aan het groenbeheerplan. Bij het budget zijn onderhoudskosten, arbeid en
tractie meegenomen behorende bij het onderhoud van het openbaar groen in de
gemeente Nieuwkoop.
Communicatie
Bij het vervangen van de inrichting de bewoners betrekken bij de inrichting van de
plannen.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•
•

Collegevoorstel
Met passie naar duurzaam groenbeheer gemeente Nieuwkoop

Advies meningsvormende raad 2 april 2009
Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april als
discussiestuk. Mits daarnaast de door de raad gevraagde rekenexercities voor die tijd
worden aangeleverd.

11

