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Evaluatie IBOR 

Kennisnemen van: 

Het vervolgproces van de Evaluatie IBOR 

Inleiding: 

De landelijke IBOR-systematiek is ontwikkeld om eenduidige beeldcriteria te ontwikkelen voor het beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte. Deze eenduidigheid helpt in de besluitvorming door het bestuur 
(welk onderhoudsbeeld kan ik buiten realiseren voor de middelen die we beschikbaar hebben), 
communicatie met bewoners (welk beeld kunnen bewoners verwachten) en dient als referentiekader in 
onderhoudscontracten met aannemers. Tevens biedt de systematiek de mogelijkheid tot differentiatie 
binnen producten en per gemeente te bepalen gebiedstypen. 

In 2008/2009 is in de gemeente Woerden besloten om het onderhoud van de openbare ruimte te gaan 
beheren volgens deze IBOR-systematiek (Integraal Beheer Openbare Ruimte). 

Eveneens is er vanaf 2011 bezuinigd op de middelen voor het beheer van de openbare ruimte. Vanuit de 
systematiek en verrichte berekeningen is toentertijd, door de Raad, gekozen voor een beheerniveau BI C 
voorwegen, groen, meubilair en straatreiniging. De overige zichtbare producten openbare ruimte (behalve 
riolering) worden beheerd op beheerniveau B. Dit besluit is genomen op basis van de toenmalig (gekorte) 
beschikbaar gestelde middelen en de (vooral landelijk) beschikbare kengetallen. 

13 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten om een evaluatie van IBOR te laten uitvoeren. De 
evaluatie is nu in volle gang. In deze raadsinformatiebrief willen de onderzoekers de gemeenteraad graag 
een aantal zaken voorleggen. 

In de evaluatie zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Hoe functioneert de IBOR-systematiek binnen de gemeente? 
2. Wat zijn de consequenties van de gekozen onderhoudskwaliteitsniveaus en de relatie hiervan met 

financiën? 
3. Is de IBOR-systematiek in zijn algemeenheid, en de wijze waarop die in Woerden functioneert in 

het bijzonder, voldoende flexibel om met wijzigende omstandigheden en wensen van bewoners om 
te gaan? 

4. Hoe is de afgelopen jaren risicomanagement vormgegeven binnen IBOR en hoe kan dat in de 
toekomst? 

5. Hoe is de bestuurlijke aansturing op het IBOR-dossier geweest in de afgelopen jaren? 
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Kernboodschap: 

Interviews raadsleden 
De onderzoekers die IBOR evalueren hebben behoefte om raadsleden te interviewen om een completer 
beeld te krijgen van het gebruik en de werking van IBOR in gemeente Woerden. De vraag is of u hieraan 
mee wilt werken? Op welke wijze wilt u dat vormgeven? U kent denken aan een interview per fractie of een 
combinatie van fracties. Heeft het uw voorkeur dat deze interviews tijdens de fractieavonden plaatsvinden 
of heeft u liever een ander tijdstip? 

Evaluatieproces 
De onderzoekers hebben aangegeven dat zij om een zorgvuldig proces te voeren extra tijd voor de 
Evaluatie IBOR nodig hebben. Hierbij worden de volgende stappen voorgesteld. 

1. Interviews met raadsleden in februari. 
2. Een raadsinformatiebijeenkomst om een eerste terugkoppeling te geven op 12 maart. 
3. Het rapport wordt 24 maart aan zowel de gemeenteraad als het college aangeboden 
4. In de commissie Ruimte en raadsvergadering van mei kan het rapport worden besproken. 

Kunt u als gemeenteraad instemmen met een langer, maar tegelijkertijd zorgvuldiger proces? 

Vervolg: 

Tijdens de vergadering van 5 februari van de commissie Ruimte kunt u uw reactie geven. 

Bijlagen: 

n.v.t. 

De secretaris De burgemeester ,, 

ran Krui jsbergep/ '^ 

Yn 
V.J.H ^ I k e n t e e r drs. M.H.J. van Krujjsberge 


