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Helmond, 13 maart 2018 Zaaknummer: 33698463       Telefoon.:       

Onderwerp: amendement impuls beheer openbare ruimte 

 

Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2018 (2 november 2017) heeft uw raad een amendement 
aangenomen met als doel een eenmalige impuls te geven aan het beheer van de openbare ruimte in 2018. 
Hiervoor is een bedrag van € 50.000,= aan extra middelen toegekend. 
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de invulling van dit amendement. 
Aanleiding voor het indienen van dit amendement was het feit dat gedurende het jaar 2017 het onderhoud 
van de openbare ruimte op diverse momenten niet voldeed aan de gestelde eisen.  
Dit spitste zich met name toe op de onkruidbeheersing op verhardingen. De combinatie van volledig chemie-
vrij beheer van onkruiden, de hierbij toegestane technieken en de (voor onkruid) optimale 
groeiomstandigheden maakten dat, ondanks intensieve inzet van de aannemer, het beoogde 
onderhoudsniveau niet overal kon worden gehandhaafd. 
 
Om herhaling te voorkomen hebben wij besloten om de beschikbaar gestelde eenmalige middelen à € 
50.000,= in te zetten voor de onkruidbeheersing op verhardingen gedurende het jaar 2018. Hiermee wordt 
de inzet van  aanvullende capaciteit gefinancierd. Daarmee kan snel kan worden gereageerd op aanpak van 
probleemsituaties en meldingen van inwoners en bedrijven, zonder de regulier geplande werkzaamheden te 
verstoren. Ook worden hieruit de kosten betaald voor de noodzakelijke extra personele capaciteit. Doel is 
om klachten snel en adequaat op te pakken en af te handelen. 
Om redenen van efficiency, aansturing en kwaliteitsborging, hebben wij voor 2018 GRR Blink belast met de 
eindverantwoordelijkheid voor de onkruidbeheersing op verhardingen. Daarom worden ook deze eenmalige 
impuls opgaven zowel qua uitvoering als toezicht, aansturing en coördinatie, bij GRR Blink ondergebracht. In 
overleg met GRR Blink worden de komende periode de noodzakelijke proces- en inhoudelijke afspraken 
gemaakt. 
 
Deze eenmalige impuls biedt geen structurele oplossing. Wel kunnen op basis van de ervaringen die we nu 
opdoen, in combinatie met de effecten van de voorgenomen aanpassingen (o.a. eindverantwoordelijkheid bij 
Blink), op enig moment voorstellen worden gedaan voor een structurele oplossing.  
Deze zullen, indien noodzakelijk, via de reguliere P&C-momenten worden ingebracht. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 
 

 
 


