Motie
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d 10 mei 2016
Onderwerp: Bezuinigingen op bomenonderhoud en beplanting
Constaterende dat het college het volgende stelt bij haar keuze van scenario 2 m.b.t. het
groenbeheer:
Scenario 2: Praktisch model. Dagelijks onderhoud. Ook binnen scenario 2 is het streven om
minimaal het huidige jaarlijkse budget te handhaven voor de komende periode van 10 jaar (al dan
niet gecorrigeerd in verband met inflatie of toename beheerareaal). Op dit moment is voor het
dagelijks onderhoud van openbaar groen een jaarlijks budget van € 1.374.356,39 beschikbaar.
Berekend over 209 hectare openbaar groen (nog los van de 17.500 bomen) die de gemeente in
beheer heeft, komt dit op circa € 0,65 per m2. De praktijk leert dat dit budget krap is, maar net
haalbaar wordt bevonden.
Overwegende dat:
Goirle zich profileert als groene gemeente en groen zelfs in de titel van haar toekomstvisie
opgenomen heeft als kenmerk en ambitie; Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend
Het nieuwe college aan het bestuursakkoord heeft toegevoegd dat biodiversiteit meer aandacht
moet krijgen;
Het een groene gemeente past om het verhogen van de biodiversiteit ook binnen de bebouwde
kom toe te passen;
Het een groene gemeente past om zorg te dragen voor een aantrekkelijke groenvoorziening ook
binnen de bebouwde kom;
Het college in augustus 2014 constateert dat het huidige budget van 0,65 per m2 uiterst krap is.
Een bezuiniging van 25.000 euro op het groen ongetwijfeld het groene karakter van onze
gemeente zal doen verminderen;
Door het bevorderen van biodiversiteit het onderhoud in de toekomst minder intensief zal zijn en
dit in de toekomst wel tot bezuinigingen kan leiden.

Draagt het college op:
De beplanting niet te versoberen en niet te bezuinigen op het groen. Het budget dat door
aanbesteding op bomenonderhoud bespaard wordt, te investeren in het verfraaien van de
groenvoorziening in combinatie met het bevorderen van de biodiversiteit.
En gaat over tot de orde van de dag.
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