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Onderwerp

Motie Alberts (704 I) begroting fietsdiefstal 2011

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van

De getekende brief van de Wethouder aan de Raad, waarin de Wethouder aangeeft 
ruimte vrij te kunnen maken voor het continueren van de extra werkzaamheden 
registercontrole en graveren ten behoeve van fietsdiefstalpreventie.

Wettelijke grondslag

Gemeentewet, artikel 169.

Bestuurlijke achtergrond

Bij de begrotingsbehandeling 2011 in de gemeenteraad in december 2010 is motie 
704 I van raadslid Alberts over behoud van fietsdiefstalpreventie voor 2011 zonder 
dekking aangenomen. De motie verzoekt het college om:
er zorg voor te dragen dat het beleid om fietsendiefstal te voorkomen in stand kan 
worden gehouden.

Context:
In het Meerjarenbeleidsplan Fiets 2007-2010 is beleid opgenomen om fietsdiefstal 
terug te brengen. Dit beleid is uitgewerkt in het werkprogramma 2007 – 2010. 
De werkzaamheden op het Fietsdepot beslaan activiteiten die opgenomen zijn in dit 
werkprogramma. In dit werkprogramma heeft, naast de bijdrage om het Fietsdepot in 
stand te houden, jaarlijks een extra bijdrage plaatsgevonden vanuit het 
Mobiliteitsfonds van € 150.000 om onder andere registercontrole van handelaren uit 
te voeren en fietsen op locatie te graveren. 

In het Meerjarenvoorstel Centraal Mobiliteitsfonds 2010-2014 is in het kader van de 
heroverwegingen door het College besloten bovengenoemde extra werkzaamheden 
stop te zetten. In de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad in december 2010 
is dit meerjarenvoorstel aangenomen, maar is via bovengenoemde motie zonder 
dekking besloten deze werkzaamheden in stand te houden.

Voorstel:
De dekking van de genoemde activiteiten zal opgenomen worden in de actualisatie 
van het bestedingsvoorstel 2011 van het Mobiliteitsfonds. Deze wordt later dit jaar 
aan de gemeenteraad aangeboden. 
In het voorstel wordt een bedrag opgenomen van € 100.000 voor 2011 en verder. 
Hiermee wordt de registercontrole kosteneffectiever teruggebracht en het graveren op 
locatie met een lagere frequentie dan voorheen uitgevoerd. 
Vooruitlopend op deze actualisatie wordt graveren op locatie reeds voortgezet.
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De motie is hiermee afgedaan.

Reden bespreking

n.v.t.

Uitkomsten extern advies

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd 1. Motie van raadslid Alberts
2. Getekende brief aan Raad

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

dienst ivv, Christel Vossen, 020-556-5306, c.vossen@ivv.amsterdam.nl
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