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Onderwerp
actualisatie uitvoeringsplan 2022 GWP -r externe inhuur

Steenbergen, 28 september 2021

Aan de Raad,
Bij het vaststellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GWP) heeft uw raad in
meerderheid het amendement A1 GWP aangenomen. Aan de hand van dit amendement zijn de
volgende acties op te maken:
1. Het aanbieden van een verordening Adviesraad Verkeer aan uw raad.
2. Het oprichten van een Adviesraad Verkeer.
3. Een raadsvoorstel randweg Steenbergen-West in het vierde kwartaal van 2021 aan te
bieden.
4. Een raadsvoorstel randweg Dinteloord in het eerste kwartaal van 2022 aan te bieden.
5. Een meldpunt verkeer in te stellen.
6. De voortgang van de projecten en de uitputting van het budget te rapporteren in de
tussenrapportage en jaarstukken.
7. De financiering van het uitvoeringsprogramma voor het daaropvolgend jaar mee te
nemen in de perspectiefnota.
8. In de perspectiefnota aan te geven voor welk bedrag externe inhuur nodig is per project.
9. Gemelde verkeersituaties te rapporteren in de perspectiefnota.
In juni 2021 heeft uw raad de verordening Adviesraad Verkeer vastgesteld, in september 2021
zijn de leden van de Adviesraad Verkeer benoemd, er is een start gemaakt om beide studies naar
de randwegen zoveel mogelijk door eigen personeel uit te voeren en in de tussenrapportage is
de voortgang van het uitvoeringsprogramma 2021 met de uitnutting van het budget beschreven.
Met het toesturen van de voor u liggende raadsmededeling met bijlagen wordt tegemoet
gekomen aan een geactualiseerde versie van het uitvoeringsprogramma 2022 met de benodigde
externe inhuur per project. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2022-2025 is toegezegd
om deze informatie die onder punt 6 van het amendement A1 GWP staat beschreven u te doen
toekomen.
Betreft het laatste punt; het rapporteren van gemelde verkeerssituaties, kan worden aangegeven
dat het meldpunt verkeer geactiveerd is en dat de meldingen via dit centrale systeem in
behandeling worden genomen. Het beheer en de beantwoording van het meldpunt verkeer
wordt uitgevoerd door eigen ambtelijke bezetting en daar waar nodig versterkt door externe
inhuur. Het opmaken van de jaarlijkse rapportage wordt in 2022 deels opgepakt door eigen
ambtelijke bezetting en deels uitbesteed aan een extern bureau. Dit extern bureau gaat ons
adviseren over de verkeerssituaties. De rapportage van gemelde verkeerssituaties met het
verkregen advies wordt gezamenlijk aangeleverd met de perspectiefnota 2023-2026.
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