
  

Nr. Bezuinigingsmaatregelen

2021 2022 2021 2022 2021 2022

1 Minder onderhoud buitenwegen 188.000€                         188.000€                           188.000€       188.000€       94.000€         94.000€         

2 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: maaien buitengebied toegangswegen, alleen uitzichthoeken 75.000€                           75.000€                            75.000€         75.000€         37.500€         37.500€         

3 Ontwikkelingen in het verkeer vragen een nieuw GVVP 25.000€                           25.000€                            25.000€         25.000€         12.500€         12.500€         

4 Kosten gladheidsbestijding 69.000€                           69.000€                            69.000€         69.000€         34.500€         34.500€         

5 Verkeersbruggen buitengebied 30.000€                           30.000€                            30.000€         30.000€         15.000€         15.000€         

6 Onderhoudsniveau groen verlagen 100.000€                         100.000€                           100.000€       100.000€       50.000€         50.000€         

7 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: onderhoud niveau wegen binnen de bebouwde kom + 

bijdrage integrale projecten 75.000€                           75.000€                            75.000€         75.000€         37.500€         37.500€         

8 Motie duurzaamheid Vastgoed faseren 100.000€                         100.000€                           100.000€       100.000€       50.000€         50.000€         

9 Hervormen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 100.000€                         100.000€                           100.000€       100.000€       50.000€         50.000€         

10 Verhogen (huur)tarieven sport (plus onderzoek) -€                                33.000€                            -€              33.000€         -€              16.500€         

11 Taakstelling Bosbad 5% -€                                6.000€                              -€              6.000€          -€              3.000€          

12 Taakstelling Bibliotheek 5% -€                                14.000€                            -€              14.000€         -€              7.000€          

13 Taakstelling Cultuurbedrijf 5% -€                                27.500€                            -€              27.500€         -€              13.750€         

14 Verhogen pachtprijzen landbouwgrond 25.000€                           25.000€                            25.000€         25.000€         12.500€         12.500€         

15 Minder uitgeven aan evenementen 10.000€                           10.000€                            10.000€         10.000€         5.000€          5.000€          

16 Afschaffen tolken (andere wijze inschrijving) 15.000€                           15.000€                            15.000€         15.000€         7.500€          7.500€          

17 Algemene taakstelling bestuursdienst 50.000€                           100.000€                           50.000€         100.000€       25.000€         50.000€         

18 Bedrag onvoorzien structureel aframen van € 250.000 tot € 100.000 150.000€                         150.000€                           150.000€       150.000€       75.000€         75.000€         

19 Vennootschapsbelasting 150.000€                         150.000€                           150.000€       150.000€       75.000€         75.000€         

1.162.000€                      1.292.500€                        

50% verzachten van de 

bezuiniging

(meerjaren)programmabegroting 100% verzachten van de 

bezuiniging



Bezuinigingsmaatregel 1: minder onderhoud aan (buiten)wegen 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 
 

50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Het areaal zal veilig blijven, dat zijn we immers wettelijk gezien verplicht. Wel 
met de voorwaarde dat we overal een maximale snelheid van 60 km/uur 
invoeren. Dit omdat we met de bezuiniging meer risicogestuurd moeten gaan 
beheren. Wegen die een lagere rangorde hebben, zullen meer schades 
vertonen. Bij het bermonderhoud zullen we rationeel en risicogestuurd 
moeten gaan beheren. We kunnen niet alle situaties aanpakken die tot 
gevaarzetting kunnen leiden. Dit kan leiden tot een toename in klachten en 
eventuele aansprakelijkheidstellingen bij ongevallen. Als wegonderhoud gaat 
plaatsvinden dan zullen we vooral delen van wegvakken aanpakken en niet 
het gehele wegvak. Daarnaast zullen we terughoudend zijn met het 
aanpakken van onderliggende schades.  
 
Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsplan wegen en riolering, zullen 
we een nadere prioritering aanbrengen. 
 
Als de bezuiniging voor 100% wordt verzacht voor één of twee jaren zijn 
bovenvermelde effecten niet aan de orde. 
 

In vergelijk met de 100% maatregel zullen we hier vooral bezuinigen op het 
sober uitvoeren van het wegenonderhoud en de bermen.  
 
 

Bezuinigingsmaatregel 2: minder onderhoud aan (buiten)wegen: maaien buitengebied toegangswegen, alleen uitzichthoeken. 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Bij het maaien in de buitengebieden worden de uitzichthoeken en de 
ecologische bermen gemaaid. Ook bij situaties die tot onveiligheid kunnen 
leiden, wordt gemaaid. Bij het doorvoeren van de bezuiniging van € 75.000 
zal dit komen te vervallen. 
 
Ook zal er niet meer worden gemaaid bij taluds van watergangen en wordt 
opschot/zaailingen (jong uitgroeiende bomen en struiken) in de bermen niet 
meer verwijderd.  
Door deze bezuinigingsmaatregel ontstaat verbossing en verwildering op 
vele plaatsen in het buitengebied. Enige verruwing is met het oog op het 
versterken van biodiversiteit geen probleem. Voorkomen moet worden dat er 
ongewilde situaties ontstaan met hoge kosten om deze weer te herstellen. 
 
Als de bezuiniging voor 100% wordt verzacht voor één of twee jaren zijn 
bovenvermelde effecten niet aan de orde.  

Met het dempen van de bezuiniging in 2021/2022 van € 75.000 naar € 37.500 
kan een groot deel van het onderhoudswerk uitgevoerd worden. Voor het te 
bezuinigen deel kunnen locaties worden aangewezen waar verbossing mag 
plaatsvinden.  
 



Bezuinigingsmaatregel 3: Ontwikkelingen in verkeer vragen een nieuw GVVP 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Als de bezuiniging van 100% in 2021/2022 wordt doorgevoerd, is er minder 
budget beschikbaar om verkeersonderzoeken en dergelijke uit te voeren en 
antwoord te geven op verkeersgerelateerde vragen. Verder pakken wij 
activiteiten die geen relatie hebben met het GVVP niet meer op. 
 
Als de bezuiniging voor 100% wordt verzacht voor één of twee jaren zijn 
bovenvermelde effecten niet aan de orde. 
 

Als de bezuiniging van 50% wordt doorgevoerd wordt, ontstaat er meer ruimte 
om verkeersonderzoeken ed. uit te voeren. 

Bezuinigingsmaatregel  4:  Kosten gladheidsbestrijding 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

De besparing op de gladheidsbestrijding van € 69.000 is gebaseerd op de 
zachte winters van de afgelopen jaren. We hoefden in deze jaren minder te 
strooien en hierdoor waren we minder kosten kwijt aan aanschaf strooizout 
en inzet van personeel. We gaan ervan uit dat we de komende jaren nog 
steeds te maken zullen hebben met zachte winters. 
Mocht bij een eventuele strenge winter de geraamde begrotingsbudgetten 
niet toereikend zijn, dan zal bij een 100% verzachting in 21/22 geen beroep 
worden gedaan op de incidentele middelen.  
 

Bij halvering van de verwerkte besparing op gladheidsbestrijding in 2021/2022 
wordt bij een strenge winter minder beroep gedaan op de incidentele middelen. 
 

Bezuinigingsmaatregel 5:  Verkeersbruggen buitengebied 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

De vervanging van een aantal vaste verkeersbruggen in het buitengebied 
kan met ca. 10-15 jaar worden uitgesteld. Het opschuiven in de tijd bespaart 
ons naar schatting € 30.000. Wel is tussentijds extra onderhoud en 
intensievere inspectie nodig om vervanging veilig uit te kunnen stellen. 
Onderzoek wordt gedaan naar de kosten van noodzakelijk onderhoud versus 
voordeel uitstel van vervanging. 
 
Als de bezuiniging voor 100% voor één of twee jaren  wordt verzacht kan 
gedegen onderzoek worden gedaan naar de kosten van noodzakelijk 
onderhoud versus voordeel uitstel van vervanging. 
 

 

Zie voorgaande informatie bij 100% verzachten verkeersbruggen buitengebied. 



Bezuinigingsmaatregel 6:  Onderhoudsniveau groen verlagen 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

De bezuinigingsmaatregelen treft voornamelijk het centrum van Emmeloord 
en de centrumgebieden van alle Dorpen. Het onderhoudsniveau in de 
centrumgebieden ligt op A niveau. Dit willen wij terug brengen naar B-niveau. 
Dit is dan hetzelfde onderhoudsniveau als in alle wijken van Emmeloord en 
de Dorpen. Een lager onderhoudsniveau betekent een minder fraaie 
uitstraling van de openbare ruimte. De kans is aanwezig dat bij een 
bezuiniging van 100% de meldingen en klachten zullen toenemen. 
 
Als de bezuiniging voor 100% wordt verzacht voor één of twee jaren zijn 
bovenvermelde effecten niet aan de orde.   
 

Als de bezuiniging voor 50% wordt doorgevoerd dan kunnen wij extra rondes 
inzetten bij klachten of meldingen.  
 

Bezuinigingsmaatregel 7: Minder onderhoud aan (buiten)wegen: onderhoud niveau wegen binnen de kom + bijdrage integrale projecten 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Het areaal blijven we veilig houden en daar wordt dan ook op geprioriteerd. 
De bezuiniging zal vooral ten koste gaan aan het verhelpen van meldingen 
en klachten die niet direct een relatie hebben met de veiligheid.  
 
Daarnaast zal men gaan merken dat we minder gaan vernieuwen en minder 
aanhaken bij uitdagingen/ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie.  
 
Bij herinrichting/vervanging riolering doen we een stapje terug en zullen we 
niet de stoepen vernieuwen, maar zoveel mogelijk hergebruiken. 
 
Concreet zullen we binnen onderstaande projecten keuzes c.q. een nadere 
prioritering moeten maken.  
 

- Groot onderhoud Lange Omgang 
- Groot onderhoud Volendamstraat 
- Groot onderhoud Bergenbuurt 
- Groot onderhoud Marknesse  
- Groot onderhoud De Zuidert 

 
Als de bezuiniging voor 100% wordt verzacht voor één of twee jaren zijn 
bovenvermelde effecten niet aan de orde.   

Het areaal blijven we veilig houden en daar wordt dan ook op geprioriteerd. 
Bewoners, bedrijfsleven en de gemeenteraad zullen hier niet veel van merken 
in het dagelijkse leven. We houden het areaal veilig en blijven werken zoals 
voorgaande jaren. Meldingen worden opgepakt zoals bewoners gewend zijn. 
 
Wat men wel zal gaan merken is dat we minder gaan vernieuwen en aanhaken 
bij uitdagingen/ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie. Bij 
herinrichting/vervanging riolering doen we een stapje terug en zullen we niet 
de stoepen vernieuwen, maar zoveel mogelijk hergebruiken. 
 
Concreet zullen we binnen onderstaande projecten keuzes c.q. een nadere 
prioritering moeten maken.  
 

- Groot onderhoud Lange Omgang 
- Groot onderhoud Volendamstraat 
- Groot onderhoud Bergenbuurt 
- Groot onderhoud Marknesse  
- Groot onderhoud De Zuidert 

 
Als de bezuiniging voor 50% wordt verzacht is er meer ruimte om 
bovenstaande maatregelen uit te voeren. Hierin moeten dan wel keuzes 
worden gemaakt. 



Bezuinigingsmaatregel 8:  Motie duurzaamheid Vastgoed faseren 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Als gevolg van de bezuinigingen kunnen zes van de zestien gebouwen die 
gepland waren verduurzaamd te worden tot 2027, niet verduurzaamd 
worden.  
 
Wanneer 100% verzachting van de maatregel wordt doorgevoerd voor 2021 
en 2022 kunnen dertien gebouwen worden verduurzaamd en drie niet.  
 

Wanneer 50% van de verzachting wordt doorgevoerd, dus € 50.000 per jaar 
voor 2021 en 2022 kunnen elf van de zestien gebouwen verduurzaamd 
worden en vijf niet. 

Bezuinigingsmaatregel 9: Hervormen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

De hervorming van het onderwijsachterstandbeleid is geen bezuiniging, 
maar een wijziging in het opvangen van de personele lasten. De personele 
lasten komen ten laste van het beschikbare Rijksbudget OAB (dit is een 
doeluitkering). Binnen dit beschikbare Rijksbudget (€ 1,5 mln.) mag 10% 
worden ingezet voor coördinatoren. Deze ruimte binnen het Rijksbudget 
wordt nu benut. Dit levert een besparing  op van € 100.000 per jaar.  
 
Zowel de burger, als het bedrijfsleven merkt hier niets van. De taken en inzet 
worden nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd, alleen de 
personeelslasten worden uit een ander budget verantwoord voor de subsidie 
die wij krijgen.  

n.v.t. 

Bezuinigingsmaatregel 10: Verhogen (huur)tarieven sport (plus onderzoek).  Dit doen we gefaseerd vanaf 2022. Van € 33.000 in 2022 oplopend tot  
€ 110.000 in 2025 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Het totaalbedrag van € 33.000 is verdeeld over alle sportaccommodaties en 
sportverenigingen. Naar verwachting zal een taakstelling van deze omvang 
tot een relatief beperkte verhoging van de huren leiden.  
 
Het verhogen van de huurtarieven door de gemeente kan er toe leiden dat 
de verenigingen dit doorberekenen in een verhoging van de contributie. 
Hierdoor is er een kans dat leden afhaken of dat er meer een beroep gedaan 
zal worden  op de Meedoenregeling.  
Als de bezuiniging voor 100% wordt verzacht, vervalt de tariefsverhoging in 
2022. De tariefsverhoging zal dan plaatsvinden vanaf 2023.   
 

Het totaalbedrag van € 16.500 is verdeeld over alle sportaccommodaties en 
sportverenigingen. Naar verwachting zal een taakstelling vanaf 2022 van deze 
omvang tot een relatief beperkte verhoging van de huren leiden.  
 
Als de bezuiniging voor 50% wordt verzacht, is de tariefsverhoging in 2022  
€ 16.500 i.p.v. € 33.000.  
 
Het verhogen van de huurtarieven door de gemeente kan er toe leiden dat de 
verenigingen dit doorberekenen in een verhoging van de contributie. Hierdoor 
is er een kans dat leden afhaken of dat er meer een beroep gedaan zal worden  
op de Meedoenregeling.  



  
Als de bezuiniging voor 50% wordt verzacht, vervalt de tariefsverhoging in 
2022. De tariefsverhoging zal dan plaatsvinden vanaf 2023.   
 
 

Bezuinigingstaakstelling 11:  Taakstelling Bosbad 5%. Dit doen we gefaseerd vanaf 2022. Van € 6.000 in 2022 oplopend tot € 22.000 in 2025 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Een taakstelling van € 6.000 voor 2022 op een totaal subsidiebedrag van 
€ 479.898 (2021) en een totale begroting van het zwembad van € 1,2 miljoen 
(2019) is een relatief beperkte opdracht. Het zwembad is een 
verzelfstandigde organisatie en gaat over haar eigen bedrijfsvoering. De 
verwachting is dat zij dit bedrag kunnen opvangen in hun begroting en het 
niet nodig is om tarieven te verhogen of openstelling aan te passen.  
 
Bij een verzachting van 100% in 2022 is bovenvermelde effect niet aan de 
orde.   
 

Een taakstelling van € 3.000 voor 2022 op een totaal subsidiebedrag van 
€ 479.898 (2021) en een totale begroting van het zwembad van € 1,2 miljoen 
(2019) is een relatief beperkte opdracht. Het zwembad is een verzelfstandigde 
organisatie en gaat over haar eigen bedrijfsvoering. De verwachting is dat zij 
dit bedrag kunnen opvangen in hun begroting en het niet nodig is om tarieven 
te verhogen of openstelling aan te passen.  
 
Bij een verzachting van 50% in 2022 is bovenvermelde effect niet aan de orde.   
 

Bezuinigingstaakstelling 12: Taakstelling Bibliotheek 5%. We bouwen de subsidie gefaseerd af vanaf 2022. Van € 14.000 in 2022 oplopend tot  
€ 55.000. 
100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

In gesprekken met de FMB alsmede in de subsidiebeschikking 2021 is de 
fasegewijze taakstelling van 5% vanaf 2022 al gecommuniceerd. De FMB 
weet ervan, heeft geen bezwaar gemaakt en zal de aangekondigde 
bezuiniging fasegewijs doorvoeren. 
 
Een tijdelijke verzachting in 2022 van € 14.000 op een subsidiebedrag van € 
1.137.297 heeft nauwelijks een effect en zal hen niet de bedoelde 
verzachting geven: de uiteindelijke structurele bezuiniging blijft immers 
overeind. Een nette bestuurlijke afbouw, zoals aangekondigd, heeft de 
voorkeur. 
 
De FMB zal op een dusdanige wijze bezuinigen dat het de 
resultaatafspraken die we met hen maken niet raakt. 
 
 
 
 

In gesprekken met de FMB alsmede in de subsidiebeschikking 2021 is de 
fasegewijze taakstelling van 5% vanaf 2022 al gecommuniceerd. De FMB weet 
ervan, heeft geen bezwaar gemaakt en zal de aangekondigde bezuiniging 
fasegewijs doorvoeren. 
 
Een tijdelijke verzachting in 2022 van € 7.000 op een subsidiebedrag van € 
1.137.297 heeft nauwelijks een effect en zal hen niet de bedoelde verzachting 
geven: de uiteindelijke structurele bezuiniging blijft immers overeind. Een nette 
bestuurlijke afbouw, zoals aangekondigd, heeft de voorkeur. 
 
De FMB zal op een dusdanige wijze bezuinigen dat het de resultaatafspraken 
die we met hen maken niet raakt. 



Bezuinigingsmaatregel 13: Taakstelling Cultuurbedrijf 5%. Dit doen we gefaseerd: van € 27.500 in 2022 oplopend tot € 110.000. 
100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Een taakstelling van € 27.500 voor 2022 op een totaal subsidiebedrag van 
€ 2,3 miljoen (2021) en een totale begroting van het Cultuurbedrijf van € 3,4 
miljoen (2019) is een relatief beperkte opdracht. Het Cultuurbedrijf is een 
verzelfstandigde organisatie en gaat over haar eigen bedrijfsvoering. 
Verwachting is dat zij dit bedrag kunnen opvangen in hun begroting en het 
niet nodig is om tarieven te verhogen of openstelling aan te passen.  
 
Niet bezuinigen in 2022 betekent wel meer armslag in de exploitatie van het 
Cultuurbedrijf.  

Een taakstelling van € 13.750 voor 2022 op een totaal subsidiebedrag van 
€ 2,3 miljoen (2021) en een totale begroting van het Cultuurbedrijf van € 3,4 
miljoen (2019) is een relatief beperkte opdracht. Het Cultuurbedrijf is een 
verzelfstandigde organisatie en gaat over haar eigen bedrijfsvoering. 
Verwachting is dat zij dit bedrag kunnen opvangen in hun begroting en het niet 
nodig is om tarieven te verhogen of openstelling aan te passen.  
 
Voor 50% bezuinigen in 2022 betekent wel meer armslag in de exploitatie van 
het Cultuurbedrijf.  

Bezuinigingsmaatregel 14: Verhogen pachtprijzen landbouwgrond 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Het verhogen van de pachtprijzen is waarschijnlijk mogelijk door de gronden 
meerjarig te verpachten. Daarvoor moet het vastgestelde beleid om jaarlijks 
aan de zittende pachter te verpachten worden bijgesteld. Dit betekent dat de 
gronden niet meer op korte termijn beschikbaar zijn voor uitgifte in de vorm 
van kavels voor woningbouw en bedrijfsterrein. 
 
Als de bezuiniging voor 100% wordt verzacht voor één of twee jaren biedt 
ons dit ruimte om deze uiteindelijke structurele bezuinigingsmaatregel goed 
voor te bereiden en het vastgestelde beleid hierop aan te passen.   
 

De meerjarige invoering wordt langer over de tijd uitgesmeerd. 
 

Bezuinigingsmaatregel 15: Minder uitgeven aan evenementen 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Deze relatief beperkte bezuiniging heeft geen merkbare gevolgen voor de 
organisatie en uitvoering van evenementen voor inwoners, instanties, 
toeristen en anderen.  
 
 
 
 
 
 
 

Het betreft een relatief beperkte bezuiniging. Het doorvoeren van 50% van 
deze geringe bezuiniging heeft geen merkbare gevolgen voor de organisatie 
en  uitvoering van evenementen voor inwoners, instanties, toeristen en 
anderen.  
 



Bezuinigingsmaatregel 16: Afschaffen tolken (andere wijze inschrijving) 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Per medio 2020 wordt de inschrijving van asielzoekers centraal geregeld 
(Ter Apel) in een zogenoemde BRP-straat (Basisregistratie Personen). De 
ondersteuning van gecertificeerde  tolken bij inschrijving bij de gemeente is 
daarmee komen te vervallen. Van het totale beschikbare budget van 
afgerond € 30.000 kan € 15.000 als besparing worden opgevoerd (50%). De 
overige € 15.000 wordt met name ingezet door Uitvoering Sociaal Domein, 
het Sociaal Team van onze gemeente bij de maatschappelijke begeleiding 
van anderstaligen.   
 

Bij een incidentele besparing in 2021 en 2022 van € 7.500 kan een budget van 
22.500 in 2021 en 2022 worden ingezet door Uitvoering Sociaal Domein, het 
Sociale Team van onze gemeente bij de maatschappelijke begeleiding van 
anderstaligen. 
 
 

Bezuinigingsmaatregel 17: Algemene taakstelling bestuursdienst 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

We gaan kritisch kijken hoe we de uitvoeringskosten van de bestuursdienst 
zo laag mogelijk kunnen houden.  Dit kan bijvoorbeeld  door, indien 
passend,: 

- Werkzaamheden incidenteel dan wel structureel uit te besteden 
(afweging regie of uitvoering) 

- Meer gebruik te maken van flexibele contracten  
- Meer samenwerking te zoeken met andere gemeenten (detachering 

van medewerkers) 
- Gebruik te maken van trainees 

 
2021 en 2022 moeten uitwijzen welke effecten de genoemde taakstelling 
voor 2023 en 2024 zullen geven 

We gaan kritisch kijken hoe we de uitvoeringskosten van de bestuursdienst zo 
laag mogelijk kunnen houden.  Dit kan bijvoorbeeld  door, indien passend,: 

- Werkzaamheden incidenteel dan wel structureel uit te besteden 
(afweging regie of uitvoering) 

- Meer gebruik te maken van flexibele contracten  
- Meer samenwerking te zoeken met andere gemeenten (detachering 

van medewerkers) 
- Gebruik te maken van trainees 

 
2021 en 2022 moeten uitwijzen welke effecten de genoemde taakstelling voor 
2023 en 2024 zullen geven. 

Bezuinigingsmaatregel 18: Bedrag van onvoorzien structureel aframen van €250.000 tot €100.000 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Als deze maatregel in 2021 en 2022 voor 100% wordt doorgevoerd betekent 
dit voor de begrotingsrealisatie dat eventuele tegenvallers of extra benodigd 
budget direct ten laste wordt gebracht van het begrotingssaldo op dat 
moment. Extra benodigd budget dat niet (meer) gedeeltelijk ten laste kan 
worden gebracht van het structurele budget Onvoorzien wordt ten laste 
gebracht van de daartoe meest passende reserve. De begrotingsflexibiliteit 
neemt toe door deze maatregel 100% terug te draaien.  
 
Voor de inwoners en bedrijven heeft dat geen directe financiële gevolgen. 

Als deze maatregel in 2021 en 2022 voor 50% wordt doorgevoerd betekent dit 
voor de begrotingsrealisatie dat eventuele tegenvallers of extra benodigd 
budget boven de € 75.000 direct ten laste wordt gebracht van het 
begrotingssaldo op dat moment. Extra benodigd budget dat niet (meer) 
gedeeltelijk ten laste kan worden gebracht van het structurele budget 
Onvoorzien wordt ten laste gebracht van de daartoe meest passende reserve. 
De begrotingsflexibiliteit neemt toe door deze maatregel met 50% terug te 
draaien.  
 



Indirect wel omdat door deze maatregel € 150.000 minder bezuinigd hoeft te 
worden, danwel dat de tarieven minder verhoogd hoeven te worden bij de 
primitieve begroting. 

Voor de inwoners en bedrijven heeft dat geen directe financiële gevolgen. 
Indirect wel omdat door deze maatregel € 75.000 minder bezuinigd hoeft te 
worden, danwel dat de tarieven minder verhoogd hoeven te worden bij de 
primitieve begroting. 
 

Bezuinigingsmaatregel 19: Vennootschapsbelasting (VPB) 

100% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 50% verzachten van de bezuiniging in 2021 en/of 2022 

Als deze maatregel in 2021 en 2022 voor 100% wordt doorgevoerd betekent 
dit voor de begrotingsrealisatie dat eventuele vennootschapsbelasting niet 
meer gedeeltelijk ten laste wordt gebracht van structurele algemene 
middelen maar wordt toegerekend aan de bron waar winst wordt gemaakt. 
Kosten moeten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de bron en dat zal 
hoofdzakelijk de algemene reserve grondexploitatie zijn. De te betalen 
vennootschapsbelasting is dan een vermindering op de winst die aan 
diezelfde reserve grondexploitatie was toegevoegd. De begrotingsflexibiliteit 
neemt toe wanneer deze maatregel voor € 150.000 wordt teruggedraaid. 
 
Voor de inwoners en bedrijven heeft dat geen directe financiële gevolgen. 
Indirect wel omdat door het terugdraaien van deze maatregel meer bezuinigd 
hoeft te worden, danwel dat de tarieven meer verhoogd moeten worden. 
 

Als deze maatregel in 2021 en 2022 voor 50% wordt doorgevoerd betekent dit 
voor de begrotingsrealisatie dat eventuele vennootschapsbelasting voor 
maximaal € 75.000 ten laste wordt gebracht van structurele algemene 
middelen in plaats van dat deze wordt toegerekend aan de bron waar winst 
wordt gemaakt en dat is niet wenselijk. Kosten moeten zoveel mogelijk worden 
toegerekend aan de bron en dat zal hoofdzakelijk de algemene reserve 
grondexploitatie zijn. De te betalen vennootschapsbelasting is dan een 
vermindering op de winst die aan diezelfde reserve grondexploitatie was 
toegevoegd. De begrotingsflexibiliteit neemt toe wanneer deze maatregel voor 
€ 75.000 wordt teruggedraaid.  
 
Voor de inwoners en bedrijven heeft dat geen directe financiële gevolgen. 
Indirect wel omdat door deze maatregel meer bezuinigd moet worden, danwel 
dat de tarieven meer verhoogd moeten te worden. 

 


