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Suggesties raadsessie 18 maart 2013

(her) ontwikkelen – geen risicodragend kapitaal in steken
Minder geld voor digitaliseren/actualiseren bestemmingsplannen (NOP-Drop)

Thema

(her) Ontwikkelen
(her) Ontwikkelen

Mee in voorstellen J/N

Toelichting

N
J/N

meer een uitgangspunt plus incidenteel geld
we doen wat wettelijk noodzakelijk is.
deze bezuiniging kan worden gerealiseerd door het
verlengen van afschrijvingstermijnen.

Openbare verlichting bezuinigen / verlichting verminderen

bereikbaar

J.voorstel richting college 20.000
structureel

Uitstel marknessebrug

bereikbaar

Verkeer: bordenvrij

bereikbaar

N/ J als het gaat om groot onderhoud bestuur kan hiertoe besluiiten ( risico's).
bruggen
Beleidsplanning 4.5 mln incidenteel. Uitstel levert
structureel weinig op.
N
beleidskeuze/GVVP. Vraag is of dit structureel
oplevert en naar verwachting iIncidentele
investeringen nodig om te realiseren

Waterkering en afwatering – meer verantwoordelijkheid waterschap

bereikbaar

J voorstel 200.000
J ( fase II ook al)
J via taakstelling bestuursdienst en
P5 diverse suggesties

Wegen onderhoud versoberen
5-10% bezuinigen op openbaar bestuur

bereikbaar
bestuur & organisatie

Ambtelijke fusie Urk
Bestuurlijke organisatie –/- 10% bezuiniging
Max 3 fte wethouders/ aantal fte wethouders verlagen (-1 fte)

bestuur & organisatie
bestuur & organisatie
bestuur & organisatie

PR verminderen of schrappen tot 2017 (voorlopig on hold)

bestuur & organisatie

N

Samenwerking met andere gemeenten stevig inzetten
Samenwerking met buurgemeenten versterken (ICT).
Schrappen internationale contacten

bestuur & organisatie
bestuur & organisatie
bestuur & organisatie

J via taakstelling bestuursdienst en
P5
N

Gemeentehuis als gemeenschapshuis (bijv. Carrefour inhuizen)

bestuur & organisatie

J

Aanbestedingen scherper

bestuursdienst

J/N

Ambtelijk apparaat/bestuursdienst ‘afromen’
Geen extra gelden voor passend organiseren

bestuursdienst
bestuursdienst

J is taakstelling bestuursdienst
N

Geen/minder externe onderzoeken en opstellen visies

bestuursdienst

J/N

Vacaturestop tot – 40 ambtenaren in combinatie met een kerntakendiscussie

bestuursdienst

J in vorm taakstelling BD

Schokland (meer financien andere partijen)

cultureel erfgoed

N

Heroverwegen M.C en bibliotheek naar De Deel.

cultuurparticipatie

N

Kostendekkenheid tarieven M.C. voor buitengemeentelijke cursisten

cultuurparticipatie

J

Inverdienen door overdracht waterschap en minder
onderhoud.
motto versoberen maar niet verloederen.
nogal breed, diverse suggesties op dit vlak worden
meegenomen.
in combi met taakstelling bestuursdienst
taakstelling bestuursdienst
via regeerakkord al een korting op uitkering ad
45.000 - -0,5 fte?
in fase II al op bezuinigd -26000. Basis niveau al
bereikt (beschikbaar nog 37.000 voor vooral
wettelijke publicaties.
in combi met taakstelling bestuursdienst
zie hierboven.
betreft vrijwel alleen incidenteel geld. Nieuw beleid
moet nog over besloten worden, raad besluit dan ook
of daarvoor gelden beschikbaar gesteld worden.
vorm zal dan zijn verlaging subsidie -er is een
huurcontract tot 2017.
Beleid. Met minder geld in aanbestedingstrajecten
vooraf lagere (kwaliteitseisen)

incidenteel geld - levert geen structurele bezuiniging.
Beleidskeuze of en hoe hier verder mee om te gaan.
Beleidskeuze, maar via taakstelling bestuursdienst
zullen dit soort zaken scherper afgewogen moeten
worden.
is uitwerking van taakstelling. BD - qua fte
? - siteholderschap ligt bij NOP, vraagt
beheerskosten. Vergt onderzoek of dit realiseerbaar
is en structureel iets oplevert.
Beleidskeuze. Zal zeer hoge investeringskosten met
zich meebrengen.
wordt miv 2013/2014 al gerealiseerd, levert niet bij
aan fase III
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Theater – meer financiering door bedrijfsleven

cultuurparticipatie

J/N

traject cultuurbedrijf. Subsidie in fase II al verlaagd.
Verdere verlaging is keuze raad? Stichting zal dan
alternatieve financiering moet zoeken.

Bezuinigingen drie grote culturele instellingen

cultuurparticipatie

J/N

traject cultuurbedrijf - keuzes daaromtrent te maken.

Bibliotheek subsidie 25% verlagen.
Culturele visitekaartjes –/- 50% tot afschaffen (opschorten)

cultuurparticipatie
cultuurparticipatie

J

Culturele zaken op afstand zetten (doorgaan traject). Maar wel tarieven verhogen.

cultuurparticipatie

N

dienstverlening

N

naar zelfservice concept.
Dit is meer beleidskwestie, het levert geen
structurele bezuiniging omdat het uit de reserve
Kunst en cultuur wordt bekostigd.
tariefsverhoging al i.k.v. bezuinigen fase II + miv
2013/2014 hogere tarieven voor buitengemeentelijke
cursisten.
project betreft incidenteel geld. Maar besluitvorming
over deelname en e-suite dimpact loopt. Op korte
termijn wordt geen bezuiniging verwacht door een
besluit omtrent deelname dimpact.
beleidskeuze en versus OZB. Ervaringen uit het
verleden (riool buitengebied) en andere gemeenten:
veel weerstand, veel administratieve zaken
(bekostigingsbesluit, procedures, heffing, inning) en
weinig opbrengsten.

Minder geld voor digitalisering i.h.k.v. dienstverlening (Dimpact)

Baatbelasting

financien

J/N

Doteringen aan reserves verlagen bijvoorbeeld verlaging rioolheffing / verhoging
OZB

financien

N

Hondenbelasting niet afschaffen
OZB na 2014 verder verhogen
Toeristenbelasting niet afschaffen en/of verhogen
Groen per dorp/wijk uitbesteden aan lokale hoveniers en SROI daarbij opnemen.
Budgetten -5% tot – 10% verlagen.

financien
financien
financien
groen

J
J/N
J
J - gewijzigd

groen
groen
leren
leren

J - gewijzigd
J - gewijzigd
J
J

Groenvoorziening meer onderhoudsvriendelijk
Plantsoenen -/- 200.000 bezuinigen (natuur eigen gang)
Leerlingenvervoer versoberen (tot 50% )
Peuterspeelzaalwerk max. 250.000

OZB verhogen en rioolheffing verlagen is een
lastenverschuivingen en levert structureel geen extra
gelden op. Is beleidskwestie.
keuze raad
onderhoudsbudgetten verlagen is mogelijk. Invulling
zoals hier voorgesteld is beleidskwestie.
versobering groenvoorzieningen
versobering groenvoorzieningen
betreft wettelijke taak.
huidige subsidie (verder) verlagen. Let op; subsidie
komt grotendeels uit Rijksmiddelen, huidige
gemeentelijke middelen 78.000
verlaging budget op sociaal-medische indicatie

Kinderopvang verminderen.

maatsch participatie

J

Kwijtschelding 450.000 per persoon om te slaan.
Kwijtscheldingsbeleid aanpassen

maatsch participatie
maatsch participatie

n

Wettelijke kader “Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990”. De raad heeft besloten om
de regeling toe te passen voor de OZB,
afvalstoffenheffing en rioolrecht. Basisnorm is gesteld
op 90% van de WWB-uitkering, momenteel hanteren
we 100%. Lager kan, maar vraag is of we daarmee
geld besparen - i.v.m. invordering - oninbaarheid.

Minder combinatiefunctionarissen (7,6 fte huidig)
Subsidieplafond / subsidies verlagen/ tot gem 30% verlagen
Subsidies tegen het licht houden – wat is noodzakelijk

maatsch participatie
maatsch participatie
maatsch participatie

N
J/N

voor breedtesport noodzakelijk
verschillende subsidies, verschillende producten - per
onderdeel te beoordelen. Beleidskeuze

Volksgezondheid -10%

maatsch participatie

N

WWB

maatsch participatie

N

GGD - GR dus moeilijk. Heeft al fase II taakstelling
gehad.
lijkt momenteel niet realistisch. Wel taakstelling
WMO.
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Milieu – 10%
5 – 10% bezuinigen op beheer openbare ruimte

schoon
schoon,groen, bereikbaar

J
J

Beheer openbare ruimte (plannen versus wat is nodig)

schoon,groen, bereikbaar

N

meer uitgangspunt en wordt ook al uitgevoerd.
Vervanging/herinrichting alleen indien noodzakelijk

Bosbad subsidie verlagen / max 600.000
Gebruik ijsbanen heroverwegen

sport
sport

J
N

Golfbaan tarieven

sport

N

verlaging van 40.000
budget is 3900. In bredere context woningbouw etc
= beleidskwestie
golfbaan levert huurinkomsten op. contract tot?

Sportclubs clusteren

sport

N/J

Korten bijdragen Veiligheidsregio, RUD en andere GR-en

veilig

J/N

Rampenbestrijding – met regiogemeenten onderhandelen – afdwingen taakstelling bijdragen verlagen met 30%

veilig

J/N

met regiogemeenten onderhandelen wordt opgepakt
indien GR niet zelf met bezuinigingen komt

N

P251/ Deels incidenteel geld tot medio 2014. dan
wordt het via beleidsplanning al verlaagd.
Beleidskeuze.
beleidskeuze, mee te nemen in bezuinigingen op
productniveau. Als het een wettelijk taak betreft is dit
geen optie.
vergt veel incidentele kosten - versus structureel lage
'opbrengsten".

Bevorderen economie budget verlagen en/of acquisitie opschorten tot economie
weer aantrekt.

werk & economie

Als het Rijk subsidie stopt, deze niet structureel opvullen

N/J

Energie opwekken tbv verlaging energiekosten

N

Wat voor gemeente willen we zijn – welke ratio’s horen hierbij .

is al onderdeel bezuiniging fase II ( veel weerstand
en lobbies)
GR -problematiek. Verschillende GR"s , verschillende
hoogtes van bijdragen.apart te beoordelen.

