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Onderwerp

Jaarrapportage 2018: verhalen van schade in de openbare ruimte.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2018 van het bureau NODR.
2. Akkoord te gaan met het conceptpersbericht waarbij onder andere gevraagd wordt
schade in de openbare ruimte te melden.

Inleiding

Schade verhalen op bestuurders van motorvoertuigen in de openbare ruimte kan
tijdrovend zijn. Hierdoorworden sommige schades niet verhaald. Om hier iets aan te doen
hebben wij het bureau NODR ingeschakeld om het schadeproces volledig namens ons uit
te voeren. Zij verzorgen het gehele traject van het proces, van ontstaan van de schade tot
aan de invordering en de financiële rapportage aan de gemeente. De specialisten van dat
bureau verhalen onvoorziene en ook opzettelijk aangebrachte schades aan onder meer
wegmeubilair, verkeersregelinstallaties, verlichting en groenvoorzieningen.

Beoogd effect/doel

Het verhalen van de schade in de openbare ruimte zorgt ervoor dat de gemeente de
beheer- en onderhoudskosten kan aanwenden waarvoor deze bestemd zijn: een schoon,
heel en veilige openbare ruimte.

Argumenten

Verhalen van de schades in de openbare ruimte zorgt ervoor dat de veroorzaker betaalt
voor het herstellen van schades. Verder hoeven de beheer- en onderhoudskosten niet te
worden aangewend respectievelijk een beroep te worden gedaan op de algemene
middelen.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Door het bureau NODR is in 2016 een bedrag van € 49.758,00 verhaald ten gunste van de

gemeente. ln 2OL7 is een bedrag van € 95.446,00 verhaald.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Commun icatie/ particiPatie

Zie conceptpersbericht, inclusief infographic
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Bijlagen:

1. Jaarrapportage 2018, gemeente Weert.
2. Conceptpersbericht.
3. Infographic; weergave van het verhalen van schade in de openbare ruimte.
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