
 

  

  

Amendement            I.A.2 

ONDERWERP: onderhoud openbaar groen 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 2 november 2016, 

Overwegende dat: 

• de raad bij de vaststelling van de begroting 2016 op voorstel van het college heeft besloten 
om € 300.000 te bezuinigen op de post bermen en plantsoenen (2016 €100.000,-, 2017 
€100.000,-, 2018 €100.000,-); 

• de raad het college bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016 in een motie heeft 
opgedragen de bezuinigingsmaatregelen op het onderhoud van het openbaar groen inhoudelijk 
ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en daarbij aan te geven hoe en waar de 
bezuiniging van € 100.000,- over 2016 gerealiseerd is en de raad vóór eind 2016 hierover te 
informeren; 

• dit voorstel nog niet is ontvangen; 
• de bezuinigingen op het onderhoud openbaar groen over 2017 (€100.000,-) en 2018 

(€100.000,-) in de begroting zijn opgenomen; 
• tijdens de bijeenkomsten met de inwoners is gebleken dat de bezuinigingen op het groen niet 

wenselijk zijn;  
• dat de proceskosten inmiddels ruim € 54.000 bedragen; 
• dat tijdens de informatieavond in september gebleken is dat er sprake is van achterstallig 

onderhoud; 
• dat een bezuiniging op het groen niet wenselijk is vanuit het oogpunt gezonde leefomgeving; 
• vanuit het gegeven dat de klimatologische omstandigheden de komende jaren nog blijven 

veranderen is een bezuiniging op het groen evenmin wenselijk; sterker nog zou er meer 
vergroening moeten plaatsvinden; 

• een bezuiniging op het groen eveneens niet wenselijk is omdat de beleving van de openbare 
ruimte daardoor wordt aangetast; 

• ook de bescherming van de fauna wordt door de bezuiniging op groen aangetast; 
• de wijze van onderhoud en de foute timing, vanuit het oogpunt kostenbesparing, er minder 

bloemen in de bermen staan en voor daardoor minder vlinders en bijen een habitat hebben; 
• het raadzaam is eigen initiatieven van inwoners te (blijven) stimuleren; 
• het saldo van de begroting door enkele meevallers aanzienlijk naar boven is bijgesteld; 

 
Wijzigt het voorstel als volgt: 

• schrapt de bezuiniging op het onderhoud van openbaar groen van €100.000,- in 2017 en 
€100.000,- in 2018; 

• stopt met het uitvoeren van de resterende taakstelling over 2016; 
• besluit het terugdraaien van deze bezuiniging te dekken uit het overschot op de begroting.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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