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Raadsnota 
 

Raadsvergadering de dato 11 februari 2019  

Onderwerp: Uitvoering bloemenplan centrum 

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel      

Op 19 februari 2018 en op 7 mei 2018 heeft de raad besluiten genomen om het bloemenproject in 

het centrum mogelijk te maken. De ondernemers en gemeente hebben voor 5 jaar samen 

geïnvesteerd in een bloemrijk centrum. 

 

Het project is voor de zomer van 2018 van start gegaan. Al snel bleek dat het water geven van de 

bloemen veel meer tijd in beslag nam dan vooraf was ingeschat. Hierdoor kon de buitendienst 

reguliere werkzaamheden niet of onvoldoende uitvoeren. 

In de afspraken tussen gemeente en ondernemers is vastgelegd dat wanneer het water geven voor 

de gemeente te veel tijd kost, waardoor reguliere werkzaamheden in het gedrang komen, de 

ondernemers het water geven zelf moeten organiseren. 

 

De ondernemers hebben verschillende oplossingen onderzocht. Uiteindelijk stellen zij voor om een 

hoveniersbedrijf het water geven gedurende het gehele jaar te laten uitvoeren. De kosten hiervan 

bedragen € 12.500,= per jaar. Voor de resterende 4 jaar in totaal € 50.000,=. De ondernemers 

verzoeken de gemeente deze kosten op zich te nemen. 

 

Het voorstel van de ondernemers komt niet tegemoet aan de eerder afgesproken uitgangspunten. 

De ondernemers zouden zelf het water geven moeten organiseren. Vanuit het college staan wij 

daarom niet achter het voorstel om de extra kosten door de gemeente te laten betalen.  

Wij stellen uw raad voor geen extra bijdrage voor het bloemenproject te verstrekken. 

 

2. Situatie / Aanleiding / Probleem         

De gemeente onderhoudt 28 vooral grotere bloembakken in de gemeente. Het betreft water geven, 

vernieuwen beplanting, verwijderen onkruid e.d. In 2017 zijn 25 door ondernemers geplaatste 

bloemtorens daaraan toegevoegd. Deze door de ondernemers geplaatste bloemtorens waren van 

een hoge kwaliteit, in die zin dat de torens voorzien waren van een watervasthoudende gelei. 

Daardoor kon volstaan worden met 1 keer water geven per week. Dit water geven kostte de 

buitendienst ongeveer 8 uur per week extra. Gelet op die beperkte extra tijdsbesteding is indertijd 

akkoord gegaan met het nieuwe bloemproject 2018-2022 voor wat betreft de inzet van de 

buitendienst. 

 

Nu blijkt er echter sprake te zijn van circa 20 bloemtorens, 62 hanging baskets, 67 bloembakken aan 

bruggen en 22 gevelpotten: derhalve 171 watergeef punten, waarvan met name de hanging baskets 

erg arbeidsintensief zijn. Zie volgend overzicht: 
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Voorts is de beplanting niet aangebracht in watervasthoudende gelei, waardoor er niet volstaan kan 

worden met 1x water geven per week. Het water geven kan daardoor oplopen tot 3 x per week.  

 

Inmiddels is ervaring opgedaan met het water geven. Was in 2017 sprake van 8 uur inzet 

buitendienst per beurt, nu is er sprake van 26 uur per beurt. Daarbij wordt er van uitgegaan, dat 

conform afspraak de ondernemers alle overige werkzaamheden zullen verrichten, zoals vernieuwen 

beplanting en verwijderen onkruid. Uitgaande van 2 keer water geven per week kost dit dus een 

inzet van 56 uur per week, waarbij voor de hanging baskets 2 medewerkers nodig zijn. Bij extreme 

hitte kan dit oplopen naar 84 uur, een vertienvoudiging in inzet vergeleken met 2017. 

 

Op 19 februari 2018 heeft de raad besloten een investeringsbijdrage te verlenen in het project 

Bloemenplan centrum. Over het water geven zijn de volgende afspraken gemaakt: 

“Naast een gedeeltelijke financiering van het plan draagt de gemeente ook zorg voor het 

bewateren van de bloembakken. Dat gebeurt in reguliere rondes van ons personeel zodat andere 

taken niet in het gedrang komen. Mocht dat onverhoopt toch zo zijn, dan zal het bewateren op een 

andere manier door de ondernemers opgepakt moeten worden. Deze taak wordt van jaar tot jaar 

bekeken.” 

 

Uit bovenstaand blijkt dat het water geven veel meer uren in beslag neemt dan vooraf was 

voorzien. Daardoor komen reguliere werkzaamheden (met name een vertraging in de 

klachtafhandeling van de bel- en herstellijn) van de buitendienst in het gedrang. Wij hebben dit 

met de ondernemers besproken en aangegeven – op basis van de gemaakte afspraken - dat de 

ondernemers zelf voor het water geven moeten gaan zorgen.  

 

De ondernemers zijn hiermee aan de slag gegaan. Zij hebben vrijwilligers bereid gevonden de 

planten water te geven, maar dit was onvoldoende om voor het totaal aantal plantenbakken te 

kunnen zorgdragen. Het afbreuk- en continuïteitsrisico wordt dan te groot. De ondernemers hebben 

een oplossing gezocht in het inzetten van een hoveniersbedrijf die deze taak gedurende het hele 

jaar op zich neemt. Dit hoveniersbedrijf heeft ervaring met een dergelijk project in de gemeente 

Meerssen. De kosten bedragen € 12.500,= per jaar. Voor de resterende 4 jaar in totaal € 50.000,=.  

 

Een evaluatie van het bloemenproject treft u in de bijlage aan. Deze evaluatie is opgesteld door de 

gemeente en besproken en afgestemd met de ondernemers en daarmee samen vastgesteld. 

 
  

Gemeente 2016 2017 2018 

Bloembakken  28 28 28 

Totaal aantal watergeefpunten Gemeente 28 28 28 

    

Bloemenplan 2016 2017 2018 

Bloembakken (torens) - 25 20 

Hanging Baskets - - 62 

Brug-bloembakken - - 67 

Gevelpotten - - 22 

Totaal aantal watergeefpunten Bloemenplan 0 25 171 



 

Pagina 3 van 5 

3. Relatie met bestaand beleid         

Het bloemenproject is in 2018 door ondernemers en gemeente samen opgezet en gefinancierd.  

 

4. Gewenst beleid en mogelijke opties        

De ondernemers hebben een oplossing aangedragen waardoor álle bloembakken in het centrum 

water krijgen. De gemeente hoeft dan geen water meer te geven. Dit betekent dat de buitendienst 

meer uren kan besteden aan de reguliere taken en klachtafhandeling. Hierdoor ontstaat echter geen 

financieel voordeel waarmee de kosten van het water geven betaald kunnen worden.  

 

Het voorstel van de ondernemers komt niet tegemoet aan de eerder afgesproken uitgangspunten. 

De ondernemers zouden zelf het water geven moeten organiseren. Vanuit het college staan wij 

daarom niet achter het voorstel om de extra kosten door de gemeente te laten betalen. 

Desalniettemin hebben wij met de ondernemers afgesproken uw raad deze casus voor te leggen 

zodat - naar wens van de ondernemers - uw raad een afweging kan maken en een besluit kan 

nemen. 

 

5. Samenwerking           

Dit is een project van en door de ondernemers, gedeeltelijk betaald door de gemeente en met hulp 

van de buitendienst (water geven) uitgevoerd. Wanneer de ondernemers het water geven zelf gaan 

regelen, dan zullen zij daarbij meenemen dat een vergunning aangevraagd moet worden voor het 

onttrekken van water uit de Geul. De gemeente zal deze aanvraag ondersteunen. Tevens moet de 

aansprakelijkheid van de ondernemers en de hovenier geregeld worden. Hiervoor sluiten de 

ondernemers een aansprakelijkheidsverzekering af. 

 

6. Aanbestedingen           

N.v.t. 

 
 

7. Financiën            

De ondernemers hebben een financiële rapportage over dit project opgesteld en aan de gemeente 

overlegd. Dit overzicht treft u in de bijlage aan. Hierin zijn de kosten van het water geven nog niet 

opgenomen. 

 

 

8. Communicatie           

Het besluit van de raad zal met de ondernemers gedeeld worden. 

 

 

9. Afwegingen en Advies          

Wij stellen uw raad voor geen extra bijdrage voor het bloemenproject te verstrekken. 
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10. Bijlagen            

- raadsbesluit 19 februari 2018 

- raadsbesluit 7 mei 2018 

- evaluatieverslag gemeente 

- financieel overzicht stichting Valkenburg vooruit + balanspositie.  

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, 

 

 

 

 

 

L.T.J.M. Bongarts      dr. J.J. Schrijen 

algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 8 januari 2019; 

 

Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 23 januari 

2019; 

 

 

 

 

B e s l u i t : 

 

 

Geen extra bijdrage aan het bloemenproject te verstrekken. 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 11 februari 2019. 

 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

 

mr. J.W.L. Pluijmen,      dr. J.J. Schrijen, 

griffier        voorzitter 

 


