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U itvoerin gs pla n glad heid bestrijd i n g 20 19 /2020

Voorstel

Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2OI9/2020 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 om in
winterse omstandigheden de gladheid te bestrijden.

De gemeenteraad heeft op 20 november 2017 een beleidsplan gladheidsbestrijding 2077-
2021 vastgesteld. Het beleidsplan is de basis voor het uitvoeringsplan gladheidbestrijding.
Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Aan de
wijk- en dorpsraden is input gevraagd voor het uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2019-
2020.

Beoogd effect/doel

Vaststellen hoe de gladheidsbestrijding in de winter 2079/2020 wordt uitgevoerd

Argumenten

Het u itvoerin gspla n 20 L9 /2020 is geactua liseerd.
De uitvoering van de gladheidbestrijding wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld. Deze bijstelling is opgenomen in het geactualiseerde uitvoeringsplan
gladheidbestrijd ing.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiän
De kosten van de gladheidbestrijding zijn elk jaar verschillend. Immers elke winter is

anders. Voor 2019 is er€ 119.303,82 opgenomen in de begroting. De werkelijke kosten
(onderhoudskosten, uitvoeringskosten, wegenzout en kapitaallasten) die in 2019 ten laste
van dit budget geboekt zijn bedragen € 115.099,33. Daarmee bedraagt het restant budget
voor 2019 € 4.204,49. Het verwachte incidentele tekoft van € 49.000,- is opgenomen in

de tweede bestuursrapportage 2019

luridisch
Ondanks de bestrijding van de gladheid kan het zijn dat de gemeente aansprakelijk wordt
gesteld. Gladheid op zichzelf vormt echter geen gebrek aan de weg waarvoor de gemeente
aansprakelijk is. Dat kan het soms wel worden als de wegbeheerder/ waardat mogelijk is,

nalaat 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.

Duurzaamheid

Strooien met wegenzout heeft effect op het zoutgehalte in de bodem. Door het strooien
met natzout kan er nauwkeurigerworden gestrooid en wordt minderzout gebruikt. De

ontwikkelingen op het gebied van alternatieve strooimiddelen worden gevolgd.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering van de gladheidbestrijding wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
bijgesteld.

Com m u n icatie/ participatie

In het kader van participatie kunnen bewoners kosteloos een zakje strooizout ophalen bij
de milieustraat om, aanvullend op de inspanningen van de gemeente, stoepen en straten
te strooien.

Bewoners en bedrijven worden via diverse kanalen, opgenomen in het
gladheidbestrijdingsplan, geïnformeerd over de wijze waarop en op welke plaatsen de
gladheid wordt bestreden.

Overleg gevoerd met

Intern

Frank van Kruijsdijk
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Extern

. ReinigingsdienstWeert

. Loonbedrijf Van de Kruijs

Bijlagen:

Uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2019-2020Incl. Bijlage: Strooiroutes
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