Rekenkamercommissie Voorst
_________________________________________________________________
Nawoord rapport Verkeersveiligheid, een verhaal apart (2021-53574)
_________________________________________________________________
Geachte raad,
Tijdens het ronde-tafelgesprek op 6 september 2021 heeft u informatieve vragen kunnen stellen aan
de rekenkamercommissie en portefeuillehouder over ons rapport ‘Verkeersveiligheid, een verhaal
apart’. Daarbij is zowel het voorstel aan de gemeenteraad als de bestuurlijke reactie van het college
van 31 augustus 2021 ter sprake gekomen.
In deze bestuurlijke reactie wordt gesteld dat het college de aanbevelingen ter harte neemt en dat
binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit wordt geprobeerd deze uit te voeren.
Het rapport van de rekenkamercommissie heeft als tweede deel van de titel; een verhaal apart. De
rekenkamercommissie wil namelijk graag benadrukken dat er een groot verschil in beleving is tussen
de inwoners enerzijds en de ‘beleidsmakers’ anderzijds.
De bestuurlijke reactie is voor de rekenkamercommissie opnieuw een duidelijke bevestiging van dit
verschil in beleving.
De toelichting in de bestuurlijke reactie is te lezen als een reactie op punten 1 tot en met 4 van het
raadsvoorstel. In de bestuurlijke reactie wordt echter telkens opnieuw uitgegaan van de reeds
geplande werkzaamheden waarin verkeersveiligheid een plek in krijgt. Uit ons onderzoek bleek
echter juist dat inwoners er moeite mee hebben dat ze telkens op die geplande werkzaamheden
moeten wachten.
No-regret maatregelen worden beschreven als maatregelen waarbij kapitaalvernietiging voorkomen
wordt. Inwoners zijn er echter vooral in geïnteresseerd om ongelukken te voorkomen.
Punten 5 en 6 betreffen een systematische registratie van meldingen én gestructureerd overleg met
inwoners. Uit ons onderzoek blijkt dat de periode van 10 jaar om het verkeersbeleid (Mobiliteitsplan)
vast te stellen, voor de inwoners te lang is.
Het college gaat niet in op punt 7 van het raadsvoorstel. Daarom brengen we dit punt nogmaals
onder de aandacht. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan om voor zich zelf momenten te
creëren om tussentijds de effectiviteit van het mobiliteitsplan, in elk geval wat betreft
verkeersveiligheid, te beoordelen en eventueel het beleid bij te stellen.
Met vriendelijk groet, namens de rekenkamercommissie
Carlo van Dijk (voorzitter)
Dini Vriezekolk (secretaris)
Twello, 17 september 2021

in afschrift aan het college van burgemeester en wethouders

