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Bijlagen
MJOP-MIND 2019-2022
B & W d.d.: 12-03-2019
Besloten wordt:
1 het MJOP-MIND 2019-2022 vast te stellen;
2 de jaarschijven 2019 en 2020 van het MJOP-MIND 2019-2022 taakstellend vast te stellen;
3 voor de bestrijding van rattenoverlast €50.000 in te zetten vanuit het MJOP
4 in te stemmen met bijgevoegde reactienota;
5 de raadsmededeling vast te stellen;
6 de stukken aan te bieden aan de raad;
7 de nota en het besluit openbaar te maken.
Financiële aspecten:
Financiële gevolgen voor de gemeente?
Begrotingswijziging
Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
[X] De nota en het besluit openbaar te maken
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…
[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Nee
Nee

Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb

Nee
Nee

ADVIESRADEN:
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting
Inleiding
Uw college heeft op 23 oktober 2018 besloten om het concept MJOP-MIND 2019-2022 vast te stellen en vrij te
geven voor ter visielegging. De ter visielegging heeft plaats gevonden van 8 november tot en met 5 december
2018. Bij de tervisielegging zijn 8 zienswijzen binnengekomen. In bijgevoegde 'Reactienota op zienswijzen'
wordt voorgesteld hoe om te gaan met de binnengekomen zienswijzen. Op basis van de zienswijzen zijn de
volgende veranderingen aangebracht in de jaarschijven:




De Braam is vast geprogrammeerd voor 2021 voor een bedrag van € 960.000. Bij wijze van
uitzondering zal deze als harde programmering mee worden genomen naar het volgend MJOP-MIND
2021-2024.
Voor de Dorpsstraat is in 2020 een bedrag van 118.500 geprogrammeerd om de inrichting naar een 30
km/uur inrichting te brengen. Er zijn geen middelen beschikbaar voor een totale herinrichting.
Voor de inrichting rondom Wezenlanden, KEI 13, zijn wat extra middelen gereserveerd. Het wordt niet
verantwoord geacht dit enkele jaren geleden geheel opnieuw ingerichte deel weer helemaal op de schop
te nemen. De grieven van de insprekers worden echter wel herkend. Om hier toch wat in te kunnen
doen is een bedrag van € 50.000 geprogrammeerd. Dit wordt gedekt uit vrijgevallen kapitaallasten
binnen taakveld 2.1 Infrastructuur.

Daarnaast zijn op basis van voortschrijdend inzicht nog enkele zaken aangepast ten opzichte van het concept
mjop-mind:







Er is een extra investering van € 250.000 voor de realisatie van de 2e fase van de Hanzeweg
opgenomen in de programmering. De reeds gereserveerde middelen bleken bij uitwerking van
het ontwerp niet afdoende. Dit wordt gedekt uit vrijgevallen kapitaallasten binnen taakveld 2.1
Infrastructuur.
Er zijn enkele kleine omissies uit het concept gecorrigeerd.
Op basis van de behandeling van de begroting is toegezegd om een bedrag van € 50.000 in te zetten
voor het bestrijden van ratten in 2019 en dit te dekken binnen het MJOP. Hiervan wordt afgeweken door
vanuit programma Leefomgeving € 25.000 ten laste van het budget MJOP-MIND te laten komen. Voor
het resterende bedrag wordt een oplossing gezocht binnen de andere programma's. Dit wordt bij de
eerste kwartaalrapportage ter besluitvorming voorgelegd.
Het rapport is tekstueel onder handen genomen waarmee de leesbaarheid is vergroot.

Bijgevoegd treft u het aangepaste MJOP-MIND rapport aan. Geadviseerd wordt om het definitieve MJOP-MIND
2019-2022 met bijgevoegde raadsmededeling ter kennisgeving aan de raad aan te bieden
Beoogd resultaat
Het beoogde resultaat van het MJOP-MIND is de technische kwaliteit van de openbare ruimte leefomgeving
duurzaam op het afgesproken niveau te brengen en te houden.
De programmering sluit zoveel mogelijk aan op ruimtelijke ontwikkelingen en de energietransitie, om zo
maximaal rendement op de fysieke infrastructuur te bewerkstelligen.
Naast deze resultaten beogen we met MJOP-MIND aanpak een substantiële bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid van de leefomgeving en alle positieve neveneffecten.
Daarnaast beogen we via de uitvoering de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te vergroten.
Kader
Het kader voor het MJOP-MIND:








Begroting 2019-2022;
Visie Leefomgeving, vastgesteld d.d. februari 2014;
Uitvoeringsprogramma visie Leefomgeving, vastgesteld d.d. september 2016;
Deventer binnen bereik (bereikbaarheidsconclaaf);
Verkeersveiligheidbeleidsplan;
MJOP-MIND 2017-2020.

Argumenten voor en tegen
De invulling van het MJOP-MIND 2019-2022 is mede bepalend voor het behalen van de beleidsdoelstelling van
de Gemeente ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte en ten aanzien van de versterking van de
infrastructuur. De groot onderhoudsmaatregelen die zijn opgenomen, voorkomen dat de kwaliteit van de
openbare ruimte achteruit gaat en zijn daarnaast gericht op een kwalitatieve impuls van de leefomgeving.
In het rapport wordt ook specifiek aandacht besteed aan de projecten die betrekking hebben op vervangingen in
de openbare ruimte. Het MJOP-MIND vormt hiermee een integraal overzicht van de grote uitvoeringsprojecten in
de openbare ruimte. De financiering van projecten is gekoppeld aan de beschikbare budgetten. De
programmering sluit daarbij aan op de begroting van de verschillende producten. Op deze manier wordt een
duidelijke relatie gelegd tussen de ter beschikking gestelde middelen, programmering en het beoogde resultaat.
Daarnaast heeft de programmering ook een tactische component. Enkele projecten groeperen we tot een
programmatische aanpak om aan te sluiten op gemeentebrede en provinciale ambities, zoals:






Binnenstad / stad aan de IJssel:
Knoop Oldenielstraat;
Duurzame mobiliteit / fietsinfrastructuur;
Klimaatadaptatie;
Beleving.

In het kader van duurzame mobiliteit is in dit MJOP-MIND expliciet aandacht besteed aan de positie van fietsers.
In de projecten zullen we waar mogelijk de verkeersveiligheid en het comfort verbeteren. Specifiek noemen we:







Keizer Karellaan, inclusief rotonde Karel de Grotelaan
Havezathelaan, inclusief rotonde Laan van Borgele
Fietsroute langs de Lebuinuslaan, inclusief rotonde Laan van Borgele
Munsterstraat / Keulenstraat
Holterweg, tussen Oostriklaan en Salomonzegel
Betonfietspaden buitengebied (Oerdijk)

Het huidige MJOP-MIND is op geografische manier tot stand gekomen. Dit maakt een programmering en
afstemming gemeentebreed en gemeenteoverstijgend makkelijker. Daarnaast kan er ook beter worden
gecommuniceerd omtrent het MJOP-MIND, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

Extern draagvlak (partners)
De adviesraad Natuur en milieu is betrokken bij de programmering en heeft op specifieke onderdelen een
aanvullende toelichting gekregen. In het kader van de energietransitie heeft een uitgebreide afstemming plaats
gevonden met de Deventer woningbouwcorporaties. De prioritering en programmering is afgestemd op de
benodigde energietransitie en het geplande groot onderhoud van de corporaties.
Het MJOP-MIND is voorgelegd aan inwoners en het bedrijfsleven van Deventer door middel van de
tervisielegging. Met collegae van WIJ Deventer en de Fietsersbond is gesproken over het vrijgeven van het
MJOP-MIND. Op basis van de tervisielegging zijn 8 zienswijzen binnengekomen. In bijgevoegde 'Reactienota op
zienswijzen' wordt voorgesteld hoe om te gaan met de binnengekomen zienswijzen.
In voorbereiding van de individuele projecten van het MJOP-MIND 2019-2022 wordt op projectniveau

inspraak/participatie georganiseerd. Daarbij volgen we nu de communicatiekaders uit het uitvoeringsprogramma.
Verder maken we gebruik van de brede communicatie over de werkzaamheden zoals opgezet onder de noemer
"Deventer wordt nog knapper".

Financiële consequenties
Het MJOP-MIND is opgesteld binnen de door de raad vastgestelde kaders van de meerjarenbegroting 2019. In
totaal is in 2019 voor € 10 miljoen aan projecten geprogrammeerd.
Binnen het MJOP is een deel vrijvallende kapitaallasten dat voor 2019 eenmalig ingezet wordt voor oplossen
knelpunt indexering reiniging. We zoeken ambtelijk naar de mogelijkheden waarbij dit één van de opties is.
Daarnaast wordt gezocht naar een structurele oplossing. Dit wordt in een apart voorstel ter besluitvorming
voorgelegd aan het College.

Aanpak/uitvoering
Na de definitieve vaststelling wordt het rapport aangevuld met de reactienota. De realisering van de jaarschijven
2019 en 2020 wordt opgepakt conform de programmering en conform de werkwijze zoals deze in het MJOPMIND 2019-2022 is omschreven.
Indien bij de uitwerking van de structurele oplossing van het knelpunt (indexering) straatreiniging blijkt dat binnen
andere budgetten van programma 3 onvoldoende ruimte is, wordt gekeken naar andere opties binnen het
programma. Het inboeten op groot onderhoud (MJOP) is één van de mogelijkheden maar evengoed kan de
oplossing liggen in het schrappen van output in het klein of cyclisch onderhoud.
De raad wordt geinformeed door middel van bijgevoegde raadsmededeling.

