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Onderwerp  : Opknappen (groen)voorzieningen. 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. een bedrag van 200.000 euro uit de bestemmingsreserve, Fonds bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie 
(gedeeltelijk zonder beslag), aanwenden voor het opknappen van (groen)voorzieningen.   

 

 
Inleiding 

Op een aantal plaatsen binnen de Gemeente Oude IJsselstreek laat de kwaliteit van de 
(groen)voorzieningen veel te wensen over. De burger  wordt steeds kritischer op de directe woon- en 
leefomgeving en vraagt om maatregelen. Het normale onderhoudsbudget is te beperkt om extra 
maatregelen te nemen voor het opknappen van (groen)voorzieningen, of het verfraaien van de woon- en 
leefomgeving.  

Uw raad heeft in 2005 besloten om het aantal reserves en voorzieningen (potjes met geld) nadrukkelijk te 
beperken. Dit heeft geleid tot een beter zicht op het totaal van de geldmiddelen en tot verhoging van de 
transparantie van de (bestemmings)-reserves en voorzieningen en tot een zo goed mogelijke integrale 

afweging. Er is een duidelijke doelstelling per reserve en voorziening. 

Onder de staat van de reserves en voorzieningen begroting 2010 is onder “overige bestemmingsreserves”  
het Fonds bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie (ged. zonder beslag) opgenomen. Dit fonds kan ter 
dekking dienen van het opknappen en verfraaien van een aantal (groen)voorzieningen in de Gemeente 
Oude IJsselstreek. Voor het opknappen en verfraaien van een aantal (groen)voorzieningen is voorlopig een 
bedrag nodig van 200.000 euro.  

Meetbaar effect 
Hoger kwaliteitsbeeld en verfraaiing van de woon- en leefomgeving. 
 
Argumenten 

 
1.1 De burger wordt steeds kritischer op de directe woon- en leefomgeving en vraagt om maatregelen. 

De kwaliteit van (groen)voorzieningen laat op een aantal plaatsen binnen de Gemeente Oude 
IJsselstreek veel te wensen over. 
Er zijn geen direct aanwijsbare oorzaken voor het veranderende kwaliteitsbeeld van de directe 
woon- of leefomgeving. De burger wordt steeds kritischer. In de wijken wordt gewerkt aan het 
verbeteren van de leefbaarheid. Samen met de bewoners en de woningbouwcorporaties wordt 
gewerkt aan verbetering van de leefbaarheid in de wijken. In eerste instantie worden de reguliere 
gelden gebruikt voor het beheer en onderhoud. Dit budget is niet toereikend om extra maatregelen 
te nemen voor het opknappen van (groen)voorzieningen of verfraaiing van de woon- en 
leefomgeving.  Bijvoorbeeld het verplanten van een aantal min of meer grote bomen, het plaatsen 
van plantenbakken, verfraaien van dorpsentrees, opknappen parkje Oeroe Boeroe, opknappen 
Mariagrot Silvolde etc. 

2.  
 

Kanttekeningen 
a. Er ligt op dit moment een aantal knelpunten die opgelost moeten worden. Een totaaloverzicht van 

alle knelpunten binnen de gemeente  is niet in beeld. Een prioritering is (nog) niet te maken maar 
een eerste aanzet kan wel worden gegeven. Om een beeld te krijgen van alle knelpunten binnen de 
Gemeente Oude IJsselstreek zal eerst een inventarisatie moeten worden gemaakt. Op de 
meerjareninverstingstaat is vanaf 2011 een bedrag geraamd voor wijkverbetering. Dit past in het 
kader van het nemen van maatregelen voor verbetering van de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving. 



 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
De kosten voor het opknappen en verfraaien van een aantal (groen)voorzieningen zijn geraamd op 200.000 
euro en de dekking hiervoor kan voorlopig budgettair neutraal gebeuren uit de reserve, Fonds bovenwijkse 
voorzieningen grondexploitatie (ged. zonder beslag).  
 
Uitvoering 
Planning:  
De uitvoering vindt dit jaar in 2010 plaats. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


