
  

 

PER E-MAIL  De Raad van de gemeente Meierijstad 

Burgemeester Wernerplein 1 

5492 GD SINT-OEDENRODE 

 

Schijndel, 24 juni 2020 

 

Betreft: IBOR 

 

Geachte raadsleden, 

 

In de loop der jaren zijn ook de inwoners van de gemeente Meierijstad de openbare ruimte 

als één geheel gaan ervaren. De gemeente werkt daarom aan een plan voor een Integraal 

Beheer voor de Openbare Ruimte (IBOR). Daarin worden de beheerplannen voor bijvoorbeeld 

wegen, groen, straatreiniging, speelvoorzieningen, riolering etc. in onderlinge samenhang 

opgesteld en beter afgestemd op ruimtelijke ontwikkelingen. Verder zal in het plan worden 

omschreven hoe e.e.a. zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd en op welke manier de 

omgeving hierbij betrokken zal worden. De Integrale visie openbare ruimte vormt hiervoor een 

belangrijke basis en is reeds in 2018 door u vastgesteld.  

Uitgangspunt bij de verdere uitwerking van de plannen zal zijn dat de gemeente zich in de 

toekomst zal beperken tot de vaststelling van het basisniveau van de instandhouding van de 

openbare ruimte. Per dorp of kern kunnen vervolgens wijk- en dorpsraden, maar ook andere 

geledingen aangeven welke accenten zij in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 

in hun eigen dorp of kern willen zien. De gemeente wil op die manier aan haar inwoners meer 

ruimte en mogelijkheden bieden om mee te denken en mee te doen door o.a. zelf initiatieven 

te ondernemen in de openbare ruimte of vroegtijdig ideeën in te brengen bij nieuwe ontwikke-

lingen.  

In januari 2019 heeft onze city manager Harrie van Herpen contact opgenomen met de 

gemeente over IBOR met de bedoeling om afspraken te maken over verdere participatie. 

Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat hij in juli 2019 in contact is gekomen met de lokale 

coördinator. In goed overleg is vervolgens een concept-plan opgesteld en zijn de bijbehorende 

werkzaamheden en een kostenoverzicht gespecificeerd.  

Helaas is het tot nu gebleven bij deze eerste opzet. De verdere uitwerking, waaronder een 

precieze gebiedsafbakening en vaststelling van een beschikbaar definitief “IBOR-budget” is 

nog steeds niet gerealiseerd. Ondanks toegezegde verdere voortgang tijdens overleg tussen 

het Platform van Centrum Managers (PCM), de gemeentelijke accountant manager en de 

verantwoordelijke wethouder Van Rooijen, zijn tot nu toe geen resultaten geboekt. Op 30 

september 2019 werd tussen het PCM en hoofden van de afdeling van de gemeente 



afgesproken dat in Schijndel in januari 2020 een pilot zou worden gestart, waarbij onze city 

manager deel zou uitmaken van de projectgroep. De start van deze pilot laat nog steeds op 

zich wachten. 

Onze city manager heeft sinds januari 2020 diverse keren telefonisch contact gezocht met 

betrokken beleidsmedewerkers maar heeft tot op heden geen respons ontvangen. Ook 

rechtstreekse benadering van wethouder Van Rooijen heeft daarin geen verandering gebracht. 

De enige antwoorden die de city manager van hem ontving was dat inmiddels een externe 

projectleider is aangetrokken voor verdere uitvoering en dat aan Schijndel de zogenaamde A-

status zal worden toegekend. Verdere herhaalde door onze city manager gestelde vragen 

blijven nog steeds onbeantwoord. 

Langs deze weg wil het bestuur van de Stichting City Management Schijndel haar zorg 

uitspreken over de gang van zaken tot nu toe en de noodzakelijke opvolging in de toekomst. 

Wij verzoeken u daarom om IBOR zo spoedig mogelijk te bespreken en bij het College 

aanhangig te maken. 

Namens het bestuur van Stichting City Management Schijndel 

Met vriendelijke groet, 

 

J.M.L.M. (Hans) van Buren 

Secretaris 

 


