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Voorstel 

 

Vaststellen van de nota “Kiezen voor Kwaliteit” 

Vaststellen van de bijbehorende kwaliteitsniveau’s en hotspots 
“Kwaliteitsgids Integraal Beheer Openbare Ruimte Dinkelland Tubbergen”, 

 
ruiken om te harmoniseren in beleid en uitvoering tussen Tubbergen en 

Dinkelland 
 

Overwegingen 

 
 

Inleiding 
In de begroting 2013 is aangekondigd in de gemeente Dinkelland Integraal Beheer Openbare Ruimte 

(IBOR) in te voeren. Met deze systematiek wordt het mogelijk op basis van kwaliteit en geld keuzes te 

maken. Voor de onderhoud van de gehele openbare ruimte is dit uitgewerkt en de systematiek wordt 
daarmee leidend voor de manier van werken van alle betrokken partijen. Dat zijn aannemers, 

DinkellandWerkt! en de eigen dienst. 
Door deze systematiek wordt het mogelijk op basis van beeldkwaliteit keuzes te maken. Deze beelden 

zijn vastgelegd in de “Kwaliteitsgids Integraal Beheer Openbare Ruimte Dinkelland Tubbergen”. 

 
 

Argumentatie 
In de nota “Kiezen voor kwaliteit” is aangegeven wat IBOR en beeldkwaliteit inhoudt en hoe dit in de 

gemeente Dinkelland kan worden toegepast. 
De kwaliteitskeuzes zijn in principe afgeleide budgetkeuzes. Het budgetrecht van de gemeenteraad is 

vertaald naar beeldkwaliteit. Hierdoor wordt het eenvoudiger consequenties van keuzes in beeld te 

brengen. 
 

Er worden 3 soorten gebieden onderscheiden: 
hotspots, 

overige verblijfsgebieden binnen de kom, 

buitengebied. 
 

 

 
 

 



 

   

 

Uitgaande van de beschikbare budgetten is aansluiting gezocht bij de huidige beelden. Dit levert het 
volgende voorstel op 

 

 

 Verharding Groen/meubilair Netheid 

Hotspots A/B 

 

A 

 

A 

 

Verblijfsgebied 
binnen de kom 

C 

 

B 

 

B 

 

Buitengebied C 

 

C 

 

C 

 

 
 
 

De plaatjes geven indicatief de kwaliteiten over hebben. In de catalogus zijn de kwaliteiten verder 
uitgewerkt. 

 

Gebieden kunnen als geheel of op onderdelen een andere kwaliteit krijgen. In het voorstel worden 
hotspots benoemd. Dit zijn gebieden die verbijzonderd worden vanwege hun functie. Het spreekt voor 

zich dat een hogere kwaliteit voor hotspots meerkosten met zich mee brengen.  
De volgende hotspots (gebieden met een hogere kwaliteit) worden voorgesteld: 

- Denekamp centrum  

- Rotondes 
o Borghert 

o roeleveld 
o Laagsestraat 

- Ootmarsum  

o historisch centrum  
o Kloostertuin  

o Meierij  
- Weerselo het Stift  

 
Het laagste niveau is C. Lager betekent in principe vergeefse moeite of kapitaalvernietiging. 

 

Er is sprake van situaties die nog niet aan de gewenste niveau’s voldoen. Deze situaties zullen moeten 
worden weggewerkt. Het is de bedoeling dit zonder aanvullende middelen te doen, maar binnen de 

huidige budgetten deze achterstand in 4 jaar weg te werken. Hiervoor is binnen het huidige budget 
gedurende 4 jaar ongeveer €100.000 per jaar nodig. Na deze 4 jaar kan deze €100.000 



 

   

 

aan de taakstelling worden toegevoegd. 
 

Harmonisatie van beleid met de gemeente Tubbergen. 

De budgetten zijn opgenomen binnen Noaberkracht. Daarin zijn o.a. opgenomen de eigen dienst, 
kosten Soweco en de kosten DinkellandWerkt!. Er heeft tot op heden geen harmonisatie van beleid 

voor het gebied Onderhoud Openbare Ruimte plaatsgevonden. In Tubbergen wordt sinds 2006 met 
deze systematiek gewerkt. Door oude keuzes in het kader van de privatisering buitendienst 

Tubbergen is het moeilijk op dit moment een harmoniseren. Een logisch moment hiervoor is 2016. 

Dan komen een aantal zaken samen, te weten: 
- proefperiode DinkellandWerkt! loopt af, 

- er komt duidelijkheid over de rollen beschut en onbeschut werken bij Soweco, 
- het contract met Soweco loopt in Tubbergen in 2016 af, inclusief de verplichtingen nav de 

privatisering buitendienst Tubbergen, 
- er is ook binnen de gemeente Dinkelland dan ervaring opgedaan met beeldkwaliteit. 

Dit voorstel zal ook bij het college van de gemeente Tubbergen worden gedaan. 

 
Communicatie 

Communicatie zal via de diverse kanalen moeten plaatsvinden. Website, Dinkelland Visie. Ook zullen 
de kernraden worden geïnformeerd over beeldkwaliteit en hoe zij hier mee om kunnen gaan. IBOR 

biedt kernraden zeker handvatten om te klankborden met de gemeente. 

 
 

Vervolgacties 
De raad zal via de jaarrekening op de hoogte worden gehouden van de monitoringsresultaten. 

In 2016 zal met de gemeente Tubbergen een evaluatie worden gehouden. Die zal tevens de basis 
voor een eventuele harmonisatie van het beleid op het onderhoud van de openbare ruimte kunnen 

vormen. 

 

Financiën 

 
In de nota is uitgegaan van de huidige budgetten. Deze budgetten zijn opgenomen in het 

totaalbudget Noaberkracht. Er is gekeken naar onderhoudsniveau’s die zoveel mogelijk aansluiten bij 

de huidige situatie. Het systeem biedt echter mogelijkheden om accenten te verleggen. Er kan voor 
een hogere of lagere kwaliteit gekozen worden. Met andere woorden er kan aan knoppen worden 

gedraaid. 
 

 

 
 

 
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 

De secretaris, De burgemeester, 
 

 

 
Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 

 



 

   

 

 

raadsbesluit 
 

 

 
Agendanummer:       

Afdeling: Openbare Ruimte 
Zaaknummer: 14.01279 

Documentnummer:I14.003784 

 
 

 
De raad van de gemeente Dinkelland; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland; 
 

gelet op de Gemeentewet; 
 

Besluit 

 

Vaststellen van de nota “Kiezen voor Kwaliteit” 
Vaststellen van de bijbehorende kwaliteitsniveau’s en hotspots 

“Kwaliteitsgids Integraal Beheer Openbare Ruimte Dinkelland Tubbergen”, 

 
evaluatie te gebruiken om te harmoniseren in beleid en uitvoering 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van 27 mei 2014. 
De griffier, De voorzitter, 

 
 

 

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 
 

 

      
 


