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Motie 

 
Onderwerp: onderhoud openbare ruimte  
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 1 juli 2015, 
 
 
Overwegende dat: 

• de gemeente Weert het kwaliteitsniveau wat betreft uitvoering groenonderhoud wil 
verlagen van niveau A  (het beste) naar niveau B (voldoende); 

• deze uitvoering ook uitbesteed gaat worden aan derden; 
• experimenteerwijken mogelijk akkoord gaan met uitvoering op een lager niveau C 

(redelijk voldoende); 
• deze wijken dan zelf of met inzet van leerwerkbedrijven kunnen toewerken naar 

niveau B of niveau A; 
• het financiële verschil tussen uitvoering van niveau B en C dan mogelijk door de 

gemeente aan deze wijken vergoed kan worden; 
• het dan wel moet gaan om een stichting of coöperatie met een helder en duidelijk 

doel die de daadwerkelijk ontvangen gelden daarvoor gaat inzetten; 
• wanneer de uitvoering geschiedt door leerwerkbedrijven burgers verplicht kunnen 

worden via het participatiebudget aan deze projecten deel te nemen om hun kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten; 

• deze handelswijze met betrekking tot het groenonderhoud breder kan worden 
toegepast, in feite op alles wat betrekking heeft op onderhoud in de openbare ruimte 
(bijvoorbeeld straten en goten schoonhouden, plaatsen en opruimen van bladkorven, 
opruimen van bladafval en zwerfafval, onderhoud van speelplaatsen); 

• op deze manier burgerparticipatie kan worden bevorderd omdat de inwoners van de 
wijken het beste zelf weten waar ze hun wijk het liefste schoon, heel en veilig willen 
hebben; 

• overigens de gemeente Weert bij haar externe aanbestedingen moet letten op social 
return waarbij een bedrijf voorzien moet zijn van PSO-certificatie (Prestatieladder 
Socialer Ondernemen; certificaat wordt afgegeven door PSO Nederland); 

 
Draagt het college op:  

1. Te onderzoeken of het mogelijk is dat experimenteerwijken akkoord kunnen gaan met 
een lager uitvoeringsniveau betreffende het onderhoud in de openbare ruimte dan 
door de gemeente beoogd, waarbij in ruil voor vergoeding van het financiële 
kostenvoordeel voor de gemeente aan de wijk, de wijk zelf of met inzet van 
leerwerkbedrijven toewerkt naar minimaal het door de gemeente beoogde niveau; 

2. Bij  externe aanbestedingen betreffende uitvoering in de openbare ruimte van 
bedrijven een PSO-certificatie (Prestatieladder Socialer Ondernemen; certificaat 
wordt afgegeven door PSO Nederland) te eisen om voor opdrachtverlening in 
aanmerking te komen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Fractie DUS Weert,  
 
 
I.Beenders-Van Dooren                               



 


