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Evaluatie Integraal Beheer Openbare Ruimte 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  
 

1. Doel van de bespreking 
In de raadsvergadering van 25 september jongstleden is afgesproken het onderwerp 
evaluatie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) op de agenda te zetten. Aanleiding 
was onder meer de bestuursrapportage 2014 alsmede de toelichtende Rib 14R.00387 
daarbij inzake evaluatie IBOR / noodzakelijk onderhoud bomen. Voor de behandeling is 
wethouder Van Tuijl uitgenodigd. 
 

2. Kader van de bespreking 
De raad heeft aangegeven nader te willen spreken over enerzijds de evaluatievragen 
(scope van de evaluatie) en anderzijds de begeleiding / uitvoering van de evaluatie.  
 
Uitvoering evaluatie 
In Rib 14R.00387 geeft het college aan (zelf) de evaluatie naar de IBOR-systematiek uit 
te zullen voeren. De resultaten van het onderzoek zijn dan januari 2015 bekend. 
 
Voor de begeleiding / uitvoering van de evaluatie zijn de navolgende opties denkbaar:  

a. intern onderzoek onder verantwoordelijkheid van college; 
b. extern onderzoek onder verantwoordelijkheid van college;  
c. extern onderzoek onder verantwoordelijkheid van raad: via 
werkgroep/commissie ex art. 44 RvO, vergelijk onderzoek Radix & Veerman;  
d. door Rekenkamercommissie (RKC). De raad kan de RKC verzoeken (de raad 
kan dit niet eisen) een onderzoek te verrichten. 

 
Scope evaluatie 
In de Rib geeft het college de -wat het college betreft-  twee hoofdevaluatievragen voor 
de evaluatie weer: 
1. Hoe functioneert de IBOR-systematiek binnen de gemeente? 
2. Wat zijn de consequenties van de gekozen onderhoudskwaliteitsniveaus en de relatie 
hiervan met financiën? 
 
Desgewenst gaat de commissie in op het formuleren van aanvullende of sub-vragen. 
Tevens kan de commissie ingaan op de voorgestelde planning / het tijdspad en overige 
relevante aspecten m.b.t. de evaluatie. 
 



De commissie wordt hierbij voorts gewezen op Rib 12R.00451 (bijgevoegd), waarin het 
college de raad aangeeft als intern onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet voor 2013 
het onderwerp “onderhoud openbare ruimte” te willen onderzoeken. De commissie kan 
het college vragen naar de stand van zaken van dat onderzoek en bezien of de 
(voorlopige) uitkomsten als mogelijke basis kunnen dienen voor de evaluatie van / het 
onderzoek naar IBOR. 
 

3. Vervolgprocedure 
Afhankelijk van de uitkomsten van het commissieoverleg worden de vervolgstappen 
bepaald. 


