
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  22 april 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Bas Schuite, Openbare werken  

Onderwerp:  Opdracht SWB onderhoud openbaar groen 2014 

 

1. Aanleiding 

In december 2013 heeft uw gemeenteraad onder de titel ”Grip op Beheer” de Integrale 

Beheersvisie en het beeldkwaliteitsplan Beheer op Beeldkwaliteit vastgesteld. Het jaarlijks 

groenonderhoudsbestek (de contractuele werkbeschrijving) is als gevolg van deze kaders 

verder in beeldomschrijving omgevormd. 

Het groenonderhoud wordt jaarlijks uitgevoerd door de SWB en de buitendienst. Voor 2014 

heeft de SWB op basis van het aangepaste (t.o.v. vorig jaar) beeldbestek ingeschreven voor 

het groenonderhoud, op een zodanige wijze dat de beeldkwaliteit zoals door uw gemeenteraad 

in december 2013 is vastgesteld gedurende het jaar kan worden gegarandeerd. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Monitoring en communicatie 

Momenteel wordt ook gewerkt aan het monitoringsplan en het communicatieplan voor de in 

december vastgestelde kaders. Met ingang van dit jaar wordt de openbare ruimte zoals 

afgesproken bij besluitvorming door uw gemeenteraad over ‘Grip op beheer’, integraal 

geschouwd. Hierbij worden, aan de hand van de beeldmeetlatten die in het BoB staan, 

wekelijks de resultaten van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte gemeten en vastgelegd. 

De gemeenteraad zal vier keer per jaar over de resultaten worden geïnformeerd. 

Met het cluster communicatie wordt gewerkt aan een communicatieplan. Het plan geeft aan 

hoe er naar aanleiding van de vastgestelde beleidskaders, met de burgers, uw college en de 

gemeenteraad gecommuniceerd wordt over de kwaliteit van de openbare ruimte. Het plan zal 

straks via de website van de gemeente openbaar worden gemaakt.  
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3. Conclusie 

Aan de SWB is opdracht gegeven het groenonderhoud uit te voeren en uw raad zal conform 

de gemaakte afspraken bij de vaststelling van de kaders IBV en BoB worden geïnformeerd 

over de resultaten van de beeldkwaliteit van het groenonderhoud. 

 

 

 

 

 

 


