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College advies initiatiefvoorstel CDA - Grip op IBOR

Kennisnemen van
het advies om het initiatiefvoorstel van het CDA - Grip op IBOR met kenmerk (D/21/009184) in de huidige vorm af te
raden en in plaats daarvan in te vullen met een intensievere informatievoorziening, gegeven het feit dat projecten met een
omvang van meer dan een miljoen en/of een looptijd van minimaal zes maanden in de komende periode niet zullen
kunnen plaatsvinden.

Inleiding
De raad heeft het college om advies gevraagd over het initiatief voorstel van het CDA - Grip op IBOR, Z/21/006918
D/21/009184. In deze rib zullen wij ons advies en de onderbouwing daarvoor geven.

Kernboodschap
In het initiatiefvoorstel wordt voorgesteld het college op te dragen om IBOR-projecten met een waarde groter dan 1
miljoen euro en/of een doorlooptijd groter dan 6 maanden ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
Advies College
het advies is om het initiatiefvoorstel van het CDA - Grip op IBOR met kenmerk (D/21/009184) in de huidige vorm af te
raden en in plaats daarvan in te vullen met een intensievere informatievoorziening, gegeven het feit dat projecten met een
omvang van meer dan een miljoen en/of een looptijd van minimaal zes maanden in de komende periode niet zullen
kunnen plaatsvinden.
De komende jaren zal er namelijk zeer beperkt worden geïnvesteerd in de openbare ruimte. Hiertoe heeft u in de
strategische heroriëntatie (SH) besloten. Het betekent dat er de komende jaren geen nieuwe projecten, groter dan circa 1
mln. of die langer duren dan 6 mnd., zullen plaatsvinden. Er starten dit jaar nog projecten waarvoor al opdracht is
gegeven deze vallen buiten deze maatregel.
Wat nog geïnvesteerd mag worden n.a.v. de SH, gaat naar projecten die nodig zijn om aan de zorgplicht (veiligheid) te
kunnen voldoen. Projecten die niet noodzakelijk zijn i.v.m. de zorgplicht zullen alleen nog mogelijk zijn na goedkeuring en
het beschikbaar stellen van middelen en capaciteit door de raad. Daarmee is de grip van de raad dus op deze projecten
verzekerd.

De IBOR projecten, middels Meerjarig onderhoud plannen (MOP) en jaarplan, die het college zal goedkeuren zullen dus
alleen nog te maken hebben met de zorgplicht. ‘Doen wat nodig is’. Dit is geen keuze maar een noodzaak. De prioritering
van de projecten gebeurt adv. de in de SH vastgestelde prioriteringskader.
Het college ziet echter het signaal dat van dit initiatiefvoorstel uitgaat (behoefte aan ‘grip’) en wil daar zeker positief op
reageren. Het college gaat de raad daarom over het MOP en de jaarplannen anders en vaker informeren. Het college
gaat u, middels informatie sessies, onderdeel laten uitmaken van het keuzeproces MOP. U krijgt daarmee meer zicht op
en gevoel bij de achtergrond, doel(en), kosten en (participatie) afwegingen die gemaakt worden.
Samenvattend:
De raad heeft de kaders voor projecten IBOR middels de SH fors aangescherpt. Het is budget gestuurd beheer en basis
van een door de raad gekozen prioriteitenlijst. Wij doen alleen wat nodig is en gegeven de zorgplicht is daarin weinig of
geen sprake van keuze. Overige projecten, die geen zorgplicht als reden hebben, moeten vanaf dit jaar apart worden
aangevraagd bij de raad met de daarbij behorende middelen en capaciteit.
Wij achten dit initiatief voorstel onnodig omdat het in de huidige omstandigheden voldoende is om met intensievere
informatievoorziening in te vullen. Grotere IBOR projecten zijn voorlopig niet aan de orde of zijn noodzakelijk vanuit de
zorgplicht. Eventuele grote projecten met een andere argumentatie dan zorgplicht moeten apart langs de raad voor
goedkeuring en dekking. Op dat moment kan de raad op deze projecten sturen. Wij raden dit voorstel daarom af.

Financiën
N.v.t.

Vervolg
Het college gaat u, middels informatie sessies, onderdeel laten uitmaken van het keuzeproces MOP. U krijgt daarmee
meer zicht op en gevoel bij de achtergrond, doel(en), kosten en (participatie) afwegingen die gemaakt worden. De sessies
zijn een jaarlijks terugkerend proces en vinden plaats in de perioden september tot december.
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