Art. 32-vragen betreffende groenbeheer Oudewater
Algemeen
1. Deelt het college de mening dat het groenbeheer te wensen overlaat in Oude water ? Waar
ligt volgens het college de bron van dit probleem ?
2. Herkent u het beeld dat het groenbeheer enkele jaren geleden veel beter op orde was ? Hoe
komt het dat de staat van het openbaar groen in enkele jaren zo hard a chteruit is gegaan ?
3. Hoe kan het dat het groen op sommige plekken per fe ct onderhouden wordt (bv ga zons langs
de Lijnbaan) maar elders totaal verwaarloosd wordt (bv looppaden Broe ckerpark en Park
Ruige Weide)? Hoe worden dergelijke afwegingen gemaakt?
4. In welke domeinen / werkzaamheden wordt onderscheid gemaakt in het groenbeheer (Zoals
maaien, borstelen, snoeien, etc.)? Hoe worden deze verschillende werk zaamheden
aanbesteed? Is het college tevreden over de werkzaamheden van de aannemer (s )? Hoe
wordt afgewogen welke werkzaamheden door aannemers dan wel Ferm WErk gedaan wordt ?
5. Ziet het college voordelen in het in eigen beheer nemen van het groenbeheer met een eigen
plantsoenendienst? Kan dit binnen de DVO? Zou dit tot e xtra kosten leiden ?
Ecologie
6. Welke rol heeft het invoeren van ecologisch groenbeheer op de staat van het openbaar
groen gehad? Welke voor- en nadelen ziet het college ?
7. In de buitengebieden worden kanten pas zeer laat gemaaid , waardoor distels tot wasdom
komen en uitzaaien over de weilanden, waarna boeren met chemis che bestrijdingsmiddelen
deze distels moeten weren. Waarom maait de gemeente de bermen niet eerdere , zodat dit
middelen gebruik voorkomen wordt?
8. Hoe weegt u de verhouding ecologie-veiligheid-uitstraling a f? Bent u het met ons eens dat
veiligheid altijd moet prevaleren? Vindt u de ze a fweging balans op de Vierbergen weg en
elders ook niet meer in orde?
Klachtafhandeling
9. Hoeveel klachten zijn er in 2021 en tot noch toe in 2022 ontvangen over het groenbeheer ?
Ziet u hierin een ontwikkeling? Over welke domeinen /werk zaamheden in het groenbeheer
ontvangt u de meeste klachten
10. Hoe kan het dat inwoners de melding krijgen dat ‘het geld op is ’, ter wijl zulke signalen nooit
aan de gemeenteraad zijn voorgelegd?
11. Hoe kan het dat meldingen van losliggende tegels , kapotte borden et c. Over het algemeen
binnen enkele dagen verholpen worden, terwijl het oplossen van meldingen over
groenbeheer weken- of maandenlang op zi ch laten wachten ?
Financiering
12. Welk budget was/is beschikbaar voor het groenbeheer in de jaren 201 6-2022 (graag
aangeven per jaar)? Zijn er bezuinigingen doorgevoerd in dit budget ? Zo ja , hoe is de
gemeenteraad daarin gekend?
13. Hoe hebben de prijzen van het groenbeheer zi ch in de a chterliggende jaren ont wikkeld ? Wat
zijn de verwachtingen voor de toekomst?
14. Wat is gebeurd met de eenmalige intensivering van €15. 000 n.a.v. het amendement van de
Onafhankelijken bij de begrotingsraad van 2021? [noot griffier: beslispunt 4 in het aangenomen

(geamendeerde) raadsbesluit Programmabegroting 2022-2025, agendapunt 3 in raad 15 november 2021 ]
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