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Voorstel

1.
2.

Kennis te nemen van de evaluatie gladheidbestrijding 2077/20L8
Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding 20ß/2019 vast te stellen

Inleiding
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de toestand van haar wegen.
Deze zorgplicht is geregeld in de Wegenwet. Het bestrijden van gladheid valt hieronder
De gemeente heeft vanuit die verantwoordelijkheid een inspanningsverplichting (geen

resultaatsverplichting) om in winterse omstandigheden de gladheid te bestrijden.

Beoogd effect/doel

1.
2.

Evalueren van de uitvoering van de gladheidsbestrijding in de winter van
2077/2078
Vaststellen hoe de uitvoering van de gladheidsbestrijding in de winter van
20 Lg /2O t9 wordt vorm gegeven.

Argumenten

1.

De uitvoering van de gladheidsbestrijding wordt jaarlijks tegen het licht gehouden
en zo nodig bijgesteld. Elke winter is anders. Daarom wordt jaarlijks teruggekeken
op de uitvoering van de gladheidsbestrijding. Indien nodig worden zaken
bijgesteld. De evaluatie is een terugblik op het winterseizoen 2OL7/2OtB.

2.L

De gemeenteraad heeft op 20 september 2017 een beleidsplan gladheidsbestrijding
2OI7-202L vastgesteld. Dit beleidsplan is de basis voor het uitvoeringsplan
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gladheidsbestrijding 2018-2019. Het uitvoeringsplan wordt indien nodig jaarlijks
bijgesteld.

2.2Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema bij de gladheidbestrijding. Er zijn de
afgelopen jaren belangrijke verbeteringen doorgevoerd. De verwachting is dat het gebruik
van alternatieve strooimiddelen op termijn opnieuw tot belangrijke verbeteringen kan
leiden. De geschiktheid van het huidige materieel is hierbij een aandachtspunt.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiën
De kosten van de gladheidsbestrijding zijn elk jaar verschillend. Immers elke winter is
anders. Voor 2017 was € 8L.948,2L opgenomen in de begroting. De werkelijke kosten

(onderhoudskosten, uitvoeringskosten, wegenzout en kapitaallasten)) die in 2017 ten
laste van dit budget zijn geboekt bedragen € 73.065,20. Voor 2018 is €94.533,87
opgenomen in de begroting (grootboeknummer 2100700). De werkelijke kosten
(onderhoudskosten, uitvoeringskosten en aankoop wegenzout) die in 2018 ten laste van
dit budget zijn geboekt bedragen €52.tO6,52. Daarmee bedraagt het restant budget voor
de laatste maanden van 2018 €42.427,35. De kapitaallasten, begroot op€9.847,522ijn
nog niet geboekt.
Voor 2019 is een bedrag geraamd van € 111.726,80.
De stijging van de raming van 2OI7 naar 2018 heeft te maken met het onderhoud. Omdat

het materieel aan het verouderen is, is de raming voor het onderdeel 'onderhoud'
aanzienlijk toegenomen. In de begroting 2019 wordt een vervangingsinvestering van €
100.000,- voor vervanging van de zoutstrooiers opgenomen. Verwachting is dat na
vervanging de raming voor onderhoud naar beneden kan worden bijgesteld. Dit wordt
meegenomen in de bestuursrapportage 2019. De stijging van de raming van 2018 naar
2019 heeft betrekking op een doorbelasting van interne loonkosten. Voorgaande jaren
heeft geen toerekening van interne loonkosten plaatsgevonden.

Juridisch

Ondanks (preventief) strooien kan het zijn dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld.
Gladheid op zichzelf vormt echter geen gebrek aan de weg waarvoor de gemeente als
wegbeheerder aansprakelijk is. Dat kan het soms wel worden als de wegbeheerder, waar
dat mogelijk is, nalaat tijdig te waarschuwen of nalaat maatregelen te nemen. De
gemeente is niet verplicht om alle wegen en fietspaden te strooien. Wanneer de gemeente
zelf regels opstelt omtrent de maatregelen die moeten worden genomen (zoals het
gladheidbestrijdingsplan) moet ze zich daar wel aan houden.

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van de gladheidsbestrijding wordt jaarlijks tegen het licht gehouden en zo

nodig bijgesteld.
Commu

1.

n

icatie/ participatie

Aan de wijk- en dorpsraden is om input gevraagd voor deze evaluatie
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2.

Bewoners en bedrijven worden via diverse kanalen geïnformeerd over de wijze
waarop en waar de gladheid wordt bestreden. In het kader van part¡cipatie kunnen
bewoners kosteloos strooizout ophalen bij de gemeente, om aanvullend op de
inspanningen van de gemeente, stoepen en straten te strooien. We gaan in
overleg met woningcorporaties en woon-zorginstellingen om deze instellingen te
stimuleren om zelf meer aan gladheidbestrijding te doen, eventueel met strooizout
dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld.

Overleg gevoerd met
Intern:

Ivo Linssen
Wil Op't Roodt
Harry Zwinselman
Noël Gofers
Cor Wolters
Hans Smeets
Erwin Coumans

Loet Koppen

Dirk Franssen
Extern

Reinigingsdienst Weert
Loonbedrijf Van de Kruijs

Bijlagen:
Evaluatie gladheidbestrijding 2OL7 -20L8
Uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2018
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2019 incl. bijlage: strooiroutes
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