COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Beschikbaar stellen middelen
Te besluiten om
1. Het bedrag van € 20.000 voor nieuw beleid beschikbaar te stellen voor de aanpak
van rivierkreeften en herstel beschoeiing.
2. Het bedrag van € 15.000 voor nieuw beleid beschikbaar te stellen voor de aanschaf
van dispensers voor hondenpoepzakjes en prullenbakken.
Inleiding
In de begroting van 2018 zijn beide onderwerpen benoemd en is het genoemde budget
opgenomen. Dit budget moet nog beschikbaar worden gesteld.
Voor de aanpak van rivierkreeften wordt het genoemde bedrag dit jaar gebruikt voor
onderzoek naar de bestrijding van rivierkreeften en een deel ter aanvulling op het bestaande
budget voor renovatie / aanvullen van beschoeiingen. De komende jaren wordt dit budget
gebruikt voor herstel van beschoeiingen / oevers en het aanvullen van grond achter de
beschoeiingen en eventueel voortkomende maatregelen uit het onderzoek.
Beoogd effect
Het kunnen uitvoeren van eerder besloten werkzaamheden in verband met de overlast van
rivierkreeften en de uitvoering van het hondenbeleid.
Argumenten
Rivierkreeften: de rivierkreeften veroorzaken schade aan de oevers. Met name de grond
achter de beschoeiingen spoelt weg door de gangen die zij graven. Ook zijn er door de
rivierkreeften veel minder waterplanten, wat de waterkwaliteit niet ten goede komt. Met het
onderzoek willen we meer te weten komen over de aanwezige aantallen op diverse locaties
en of er een verband is met het oevertype waar veel kreeften zitten.
Hondenbeleid: voor de aanschaf van dispensers (met prullenbakken) wordt € 15.000
beschikbaar gesteld, voor de hondenlosloopzones (en hondenspeelplaats) is al een bedrag
van € 50.000 opgenomen in het Investeringsprogramma 2018. Nadere informatie: zie
bijgevoegde raadsinformatiebrief. Na de zomervakantie gaan wij in gesprek met
omwonenden, hondenbezitters en niet-hondenbezitters over de hondenlosloopzone(s) in die
betreffende wijk.
Kanttekeningen
Financiën
Voor de aanpak van rivierkreeften en herstel beschoeiing is een bedrag van € 20.000
structureel opgenomen in de begroting als ‘Nieuw Beleid’.
Voor de aanschaf van dispensers voor hondenpoepzakjes (en prullenbakken) is een bedrag
van € 15.000 structureel opgenomen in de begroting als ‘Nieuw Beleid’.
Deze bedragen worden nu ter beschikking gesteld.

Voor de realisatie van hondenlosloopzones was al een bedrag van € 50.000 opgenomen in
het Investeringsprogramma 2018.
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Eerder verzonden RIB hondenlosloopzones en dispensers

