
“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:  19 juni 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:  - 

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Lieuwe Oost, Openbare Werken  

Onderwerp:  Digitale informatieborden. 

 

1. Aanleiding 

In de B&W-vergadering van 8 mei 2012 heeft het college ingestemd met de eindrapportage en 

afsluiting van het project Uniforme Bewegwijzering. Hierbij is aangetekend dat de exploitatie 

van de evenementenportaalborden in beeld gebracht zou moeten worden en bij de kadernota 

betrokken moet worden.  kadernota 2014. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om 

het dekkingstekort bij evenementenportaalborden te verminderen waarbij ook getracht wordt 

een relatie te leggen met de wens vanuit het ondernemersplatform om te komen tot digitale 

informatieborden. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Algemeen: 

In het project evenementenportaalborden, dat één van de deelprojecten van het project 

uniforme bewegwijzering was, zijn aan de belangrijkste invalswegen naar elke kern in totaal 23 

evenementenportaalborden geplaatst. Elk evenementenportaalbord bevat 4 panelen. De 

evenementenportaalborden zijn eigendom van de gemeente. Hierdoor wordt aan niet-commer-

ciële organisaties een goede oplossing geboden om langs de openbare weg reclame te maken 

voor de door hen georganiseerde evenementen. Het plaatsen van de borden en het vervangen 

van de panelen op basis van nieuwe aanvragen en jaarlijkse aanpassing van belettering op 

bestaande panelen bij terugkerende evenementen wordt uitgevoerd in eigen beheer door de 

buitendienst van afdeling Openbare Werken.  

De kosten van het plaatsen van borden en het vervangen van panelen worden met ingang van 

2012 deels doorberekend aan de organisaties. De tarieven per bord zijn vastgesteld op € 5 

voor de eigen kern en € 20 voor de overige kernen inclusief de verschuldigde BTW 
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Onderzoek exploitatiekosten: 

Uit het onderzoek naar de exploitatiekosten van de evenementenportaalborden zijn de 

onderstaande conclusies getrokken: 

 de jaarlijkse exploitatiekosten van de evenementenportaalborden (uitgaven € 34.000 / 

inkomsten € 5.000) kunnen niet gedekt worden uit de bijdragen van de aanvragers; 

 het dekkingstekort op evenementenportaalborden bedraagt € 29.000, waarbij het 

dekkingspercentage 15% bedraagt; 

 de raming van de externe kosten bij evenementenportaalborden dient te worden bijgesteld 

van € 5.000 naar € 7.000. 

 

In het onderzoek naar de exploitatiekosten is, evenals in de beheerbegroting, geen rekening 

gehouden met afschrijving van de evenementenportaalborden. Indien dit wordt meegerekend 

wordt het dekkingspercentage op evenementenportalen nog verder verlaagd. 

 

Digitale informatieborden: 

Bij het invoeren van digitale informatieborden zal eenmalig een investering moeten worden 

gedaan. Deze investering zal zich op termijn moeten terugverdienen door substantieel lagere 

exploitatiekosten. Andere argumenten om over te gaan naar digitale informatieborden zijn: 

 professionele uitstraling gemeente Hof van Twente; 

 mogelijkheid om bij zich voordoende calamiteiten direct actuele informatie beschikbaar te 

stellen. 

 

De economische werkgroep heeft de kosten opgevraagd voor het leveren en plaatsen van 

23 digitale informatieborden uitgevoerd in LED displays in de bestaande frames van de 

evenementenportaalborden. De een éénmalige investering bedraagt  € 100.000. De jaarlijkse 

vaste exploitatiekosten bedragen volgens het ondernemersplatform € 2.500.  

Wanneer dit wordt afgezet tegen het huidige exploitatietekort van € 29.000 op jaarbasis dan 

biedt dit mogelijkheden om te besparen en de bezuinigingsopgaaf te realiseren. Dit zal nader 

uitgewerkt moeten worden waarbij met name de levensduur van de digitale informatieborden 

onderzocht moet worden. Deze zullen namelijk op termijn vervangen moeten worden en deze 

vervangingsinvestering moet worden meegenomen worden in de jaarlijkse kosten.  

 

In de kadernota 2014 is een bedrag van € 100.000 opgenomen, waarmee is voldaan aan het 

B&W besluit hieromtrent. Het bedrag is gebaseerd op invoering van digitale informatieborden 

uitgevoerd in LED displays. 

 

Om tot een goede invulling van de digitale informatieborden te komen wordt voorgesteld om dit 

in samenspraak met een afvaardiging van de economische werkgroep nader uit te werken. 

Hiervoor zijn de onderstaande onderzoeksvragen gesteld: 

 inzichtelijk maken van de éénmalige investeringskosten (inclusief aansluitkosten op 

energienetwerk); 

 inzichtelijk maken van de jaarlijkse exploitatiekosten; 

 inzichtelijk maken van de jaarlijkse afschrijvingskosten; 

 onderzoeken naar aantal locaties (huidige situatie 23); 

 inzichtelijk maken van de verschuiving in de tijdsbesteding bij afdeling Openbare Werken; 

 onderzoek naar commercieel exploiteren;  

 onderzoek naar toepasbaarheid van gemeentelijk reclamebeleid; 

 onderzoek naar de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Hof van Twente en lokale 

marktpartijen; 

 opstellen van een investeringsvoorstel. 

 

De uitkomsten van het nadere onderzoek en een investeringsvoorstel zullen aan uw 

gemeenteraad worden aangeboden middels een raadsinformatie. 
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3. Conclusie 

Het exploitatietekort op de evenementenportaalborden kan worden teruggebracht door over te 

gaan op digitale informatieborden in een sobere uitvoering. De exacte bezuiniging kan pas 

worden bepaald als het aantal en de uitvoering van de digitale informatieborden 

(investeringshoogte) vaststaat. Er kan mogelijk meer bezuinigd worden als er voor wordt 

gekozen om commercieel geëxploiteerde digitale informatieborden met reclame uitingen toe te 

staan. Ook zou in het kader van de participatie er voor gekozen kunnen worden om een 

samenwerkingsverband aan te gaan met lokale partijen. 

Voorgesteld wordt om het invoeren van digitale informatieborden in samenwerking met een 

afvaardiging van de economische werkgroep nader te onderzoeken. De uitkomsten van het 

nadere onderzoek en een investeringsvoorstel zullen aan uw gemeenteraad worden 

aangeboden middels een raadsinformatie. 


