Overzicht ombuigingen 2021-2024
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Omschrijving
Bestuurlijke representatie
Datascience
Verhoging tarief begraafrechten
Verlagen WMO werkbudget
Regionale bijdrage Bossche inzet in de regio
CvTB terugbrengen aandeel ’s-Hertogenbosch
Leges horeca- en evenementenvergunningen
Keurmerk Veilig Ondernemen
Preventieadviseurs woninginbraken
Verhoging tarieven BOA's die we uitlenen aan regiogemeenten
Leerlingenvervoer en andere vervoersvormen
Subsidie Ondernemend Onderwijs
Herzien aantal accommodaties
Verlaging Wijk- en Dorpsbudget
Uitbreiding toepassing Ecologisch Beheer
Verlaging onderhoudskwaliteit beheer groen
Versobering nieuwe inrichting openbare ruimte d.m.v. Beheerbewust Ontwerpen
Besparing op werkzaamheden reiniging in het openbaar
Ruimtelijke ordening projecten
Subsidie BAI
Bezuiniging op verhardingen
Verhoging inkomsten havengelden
Evenementenbudget
Buitensport: complex TGG uit het areaal halen
Minder inzet t.b.v. gezondheid
Verenigingssubsidies
Natuur en milieu educatie: Het groene pad
Subsidie lokale duurzaamheidsinitiatieven
Communicatie-activiteiten over de energietransitie
Conservering bodemvondsten, onvoorziene opgravingskosten, Zuiderwaterlinie
Verlaging investeringskrediet subsidie restauratie
Vrijval overschot innovatieve stad
Verlaging correctief en calamiteitenonderhoud
Besparing op onderhoud monumentale panden e.d.
Minder stimuleringsbudget voor campusontwikkelingen
Het verlagen van het budget voor een bijdrage aan revitalisering van wijkwinkelcentra
Ondersteuning bedrijven en bedrijventerreinen bij duurzaamheidsdoelstellingen
Indiensttredingsvergoedingen werkgevers
Verhogen toeristenbelasting
Verlagen kosten college en gemeenteraad
Verlagen budget fractieondersteuning
Verhogen leges Markt- en standplaatsen

2021
25.000
50.000
20.000
50.000
10.000
200.000
25.000
25.000
45.000
20.000
100.000
75.000
80.000
30.000
25.000
80.000
150.000
36.000
50.000
65.000
150.000
80.000
20.000
110.300
50.000
45.000
20.000
50.000
37.500
37.500
50.000
1.811.300

2022
25.000
50.000
20.000
50.000
10.000
300.000
25.000
25.000
17.500
90.000
53.000
45.000
50.000
100.000
125.000
80.000
60.000
25.000
133.000
150.000
60.000
12.000
28.000
36.000
50.000
65.000
1.000
150.000
80.000
20.000
110.300
50.000
45.000
20.000
50.000
37.500
37.500
50.000
2.335.800

2023
25.000
50.000
20.000
50.000
10.000
400.000
100.000
25.000
25.000
35.000
90.000
53.000
68.000
45.000
100.000
100.000
175.000
80.000
60.000
25.000
133.000
165.000
40.000
60.000
25.000
28.000
36.000
50.000
65.000
3.000
150.000
80.000
20.000
110.300
50.000
45.000
20.000
205.000
37.500
37.500
50.000
2.946.300

2024
25.000
50.000
20.000
50.000
10.000
400.000
100.000
25.000
25.000
35.000
90.000
53.000
68.000
45.000
100.000
100.000
175.000
80.000
60.000
25.000
133.000
165.000
40.000
60.000
25.000
80.000
28.000
36.000
50.000
65.000
6.000
150.000
80.000
20.000
110.300
50.000
45.000
20.000
205.000
37.500
37.500
50.000
3.029.300

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021
Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

1

Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
Bestuurlijke representatie

Inhoud
(korte omschrijving)
Versobering bestuurlijke representatie (taakstellend 10%)

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Versobering vindt plaats op relatiegeschenken ; versobering herdenkingen nu we 75 jaar in vrijheid leven; ook het geoormerkte bedrag voor
het lidmaatschap van businessclub Cubus wordt bezuinigd.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

25.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
25.000
25.000
25.000
25.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Het bestuur van de businessclub Cubus is geinformeerd dat er geen middelen meer gereserveerd zijn voor eventueel toekomstig
lidmaatschap van het gemeentebestuur.

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Versobering in uitgifte (relatie)geschenken en rond uitingen herdenkingen/vieringen

Interne effecten
geen

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021
Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

2

Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
Datascience

Inhoud
(korte omschrijving)
Door het opbouwen van interne expertise datascience kan het budget met 50.000 verlaagd worden.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Externe expertise wordt afgebouwd, interne expertise wordt versneld opgebouwd.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid

50.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
50.000
50.000
50.000
50.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
De externe inhuur valt weg. De bestaande formatie zal de uitvoering oppakken. Reeds gepland was dat een deel van de bestaande formatie
start met de opleiding tot Data Scientist bij JADS in septeber 2020. Het zal enige tijdsinvestering vergen voordat interne kennisniveau
voldoende is om professioneel data science te bedrijven.
Interne effecten

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021
Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

3

Dienstverlening
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Verhoging tarief begraafrechten

Inhoud
(korte omschrijving)
In het kader van kostendekkendheid stellen we voor de tarieven begraafrechten te verhogen.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Op basis van kostendekkendheid en vergeleken met andere omliggende gemeenten kunnen we weloverwogen onze tarieven begraafrechten
verhogen.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

Hogere
opbrengsten
20.000
-

Structurele
besparing
20.000
20.000
20.000
20.000

Externe betrokkenheid
N.v.t.

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

-

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Nr.

Programma
Taakveld
Omschrijving

Gezondheid
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
verlagen WMO werkbudget

Inhoud
verlagen WMO werkbudget

(korte omschrijving)

4

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Minder onderzoeken uitvoeren in het kader van hulpmiddelen
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid

50.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
50.000
50.000
50.000
50.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
De burger zal hier weinig tot niks van merken. Externe bedrijven zullen minder opdrachten krijgen voor onderzoek (bij WMO-aanvragen)

Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Weinig, medewerkers zullen minder vaak opdracht tot een onderzoek doen.
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

5

Gezondheid
7.1 Volksgezondheid
Regionale bijdrage Bossche inzet in de regio

Inhoud
(korte omschrijving)
Regionale bijdrage van medewerkers van Den Bosch die worden ingezet in de regio.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Beleidsmedewerkers voeren diverse taken voor de regio uit. Voor niet elke taak dragen de regiogemeenten naar rato bij. Door kosten in
rekening te brengen bij de regio wordt de financiële last van de bijdrage die onze gemeente levert, teruggebracht tot het evenredig deel
(Voorzitterschap Beter Beschermd, Voorzitterschap OPH). Dit voorstel vraagt regionale instemming.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

Hogere
opbrengsten
10.000

Structurele
besparing
10.000
10.000
10.000
10.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
De regiogemeentes zullen hier in moeten worden betrokken, zij zullen moeten worden geinformeerd over welke werkzaamheden er door
medewerkers van Den Bosch worden uitgevoerd en welke gemeente welk aandeel hierin zal moeten gaan bijdragen.

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Dit gaat voor de regiogemeentes extra kosten opleveren, zij zullen een factuur van Den Bosch krijgen.

Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
De exacte kosten en werkzaamheden zullen in kaart moeten worden gebracht door de medewerkers.
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

6

Gezondheid
7.1 Volksgezondheid
CvTB terugbrengen aandeel ’s-Hertogenbosch

Inhoud
(korte omschrijving)
Het aandeel van 's-Hertogenbosch aan CvTB terugbrengen.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
De gemeente ’s-Hertogenbosch draagt € 1,2 miljoen bij aan het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) vanuit het lokale budget OGGZ.
Vanuit het regionale Wmo-budget (begeleiding/dagbesteding) wordt € 350.000 bijgedragen aan het CvTB. Waarvan de gemeente ’sHertogenbosch opnieuw 46% aan bijdraagt. In totaal draagt ’s-Hertogenbosch voor 87% bij aan de kosten van het CvTB. We willen geleidelijk
komen tot meer evenredige verdeling van de kosten binnen de regio Meierij en Bommelerwaard. Dat doen we binnen het inkooptraject
BW/MO dat nu loopt en dat tot doel heeft om nieuwe inkoopafspraken te maken vanaf 2021. De gemeenten in de regio dienen dan vanaf
2021 aanvullend middelen beschikbaar te stellen voor de bekostiging van het CvTB. Dit vraagt regionale instemming.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

200.000
100.000
100.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
200.000
300.000
400.000
400.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Er moet eerst een overeenstemming komen in de regio Meierij en Bommelerwaard over het aandeel.
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
De gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard dienen vanaf 2021 aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de bekostiging
van het CvTB. Dit vraagt om regionale afstemming en verwerking in het inkoopbesluit WMO 2021.
Interne effecten

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

7

Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Leges horeca- en evenementenvergunningen

Inhoud
(korte omschrijving)
Verhoging leges horeca en evenememtenvergunningen
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Er is sprake van een lage kostendekkendheid (20-80%). Bovendien liggen onze leges aanzienlijk lager dan de omliggende B5 gemeenten.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
niet

Structurele
Hogere
opbrengsten besparing

100.000

100.000
100.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Hogere opstartkosten voor horeca-ondernemers.
Interne effecten

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

8

Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Keurmerk Veilig Ondernemen

Inhoud
(korte omschrijving)
Geen advisering meer voor ondernemers bij inbraakpreventie.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Dit kan primair als eigenlijke verantwoordelijkheid gezien worden.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
geen

25.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
25.000
25.000
25.000
25.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Ondernemers zullen zelf advies moeten inwinnen.
Interne effecten
geen

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

9

Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Preventieadviseurs woninginbraken

Inhoud
(korte omschrijving)
Geen advisering meer voor particulieren bij inbraakpreventie.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Dit kan primair als eigenlijke verantwoordelijkheid gezien worden.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
geen

25.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
25.000
25.000
25.000
25.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Particulieren zullen zelf advies moeten inwinnen. We zullen afspraken maken met bedrijven op dit terrein.
Interne effecten
geen

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
(onderstaand toelichten)
Staan in personeelsbestand ivm de langjarige relatie en dat vervalt dan.

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

10

Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Verhoging tarieven BOA's die we uitlenen aan regiogemeenten

Inhoud
(korte omschrijving)
De huidige uitleentarieven van de BOA's die we aan de regiogemeenten contractueel uitlenen zijn niet kostendekkend als we ook kijken naar
het gebruikte materieel. Bij contractafloop passen we de tarieven aan naar minimaal kostendekkend niveau.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
De gemeente 's-Hertogenbosch streeft naar kostendekkende uitleentarieven. Deze is in de afgelopen jaren scheef gegroeid. Waar
contractafspraken over verhoging naar kostendekkend tarief niet succesvol zijn, schalen we in goed overleg af.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

Hogere
opbrengsten
17.500
17.500
-

Structurele
besparing
17.500
35.000
35.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Gezien de lopende contractafspraken dienen we dit bij contractverlenging bij regiogemeenten te bespreken.
Externe effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Indien contractverlenging op basis van kostendekkend tarief bij een regiogemeente niet mogelijk blijkt te zijn stoppen we met de uitleen en
beperken we tegelijkertijd de inhuur van BOA's.
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

-

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

11

Opgroeien en talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Leerlingenvervoer en andere vervoersvormen

Inhoud
(korte omschrijving)
Enerzijds stimuleren van zelfredzaamheid, anderzijds efficiency in de uitvoering. Zelfredzaamheid, op dit moment geldt leerlingenvervoer voor leerlingen
binnen voortgezet speciaal onderwijs een afstand van 2 km tussen huis en school. Door stimulering eigen vervoer en zelfredzaamheid is een afname van
aangepast vervoer te realiseren. In het schooljaar 2018-2019 hebben we 137 beschikkingen onder de 6 km afgegeven voor leerlingen binnen voortgezet
speciaal onderwijs :
•
109 AV (aangepast vervoer / taxi) á 2400,•
27 EV (eigen vervoer) á 1300,•
1 OV (openbaar vervoer) á 600,We zouden kunnen kiezen voor een overgangsjaar, waarbij we zoveel mogelijk kinderen die wonen op minder dan 6 km van school, in samenspraak met hun
ouders, begeleid overbrengen naar openbaar vervoer. Daarnaast kinderen vanaf 12 jaar zoveel gelijk naar vervoer per fiets. We blijven uiteraard oog houden
voor kinderen voor wie dat niet haalbaar is. Uitgaande van 100 leerlingen met een besparing van ca 1800,- is de omvang dan 180K.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
We bekostigen als gemeente leerlingenvervoer in allerlei vormen. We zien een tweeledige ombuigingsmogelijkheid; enerzijds gericht op meer
zelfredzaamheid, anderzijds gericht op efficiency. Op dit moment geldt voor leerlingen binnen voortgezet speciaal onderwijs leerlingenvervoer vanaf een
afstand van 2 km tussen huis en school. Door stimulering eigen vervoer en zelfredzaamheid is een afname van aangepast vervoer te realiseren. Anderzijds zijn
er verschillende vormen van vervoer; Taxivervoer, Gymvervoer, Vergoeding eigen vervoer, LLV ook nog OV en Fiets en wijzigt per 1 januari 2021 het vervoer
vanuit Jeugdhulp, waardoor vervoer van en naar dagbesteding (na school) niet meer mogelijk is. Eén loket voor al deze vervoersvormen kan efficiencywinst
opleveren.
Op dit moment geldt leerlingenvervoer voor leerlingen binnen voortgezet speciaal onderwijs een afstand van 2 km tussen huis en school. Door stimulering
eigen vervoer en zelfredzaamheid is een afname van aangepast vervoer te realiseren.
In artikel 12 van de modelverordening VNG wordt een km criterium van 6km gehanteerd, daarnaast is aangepast vervoer alleen toegankelijk voor leerlingen
als ze met het openbaar vervoer naar school en terug meer dan 1,5 uur onderweg zijn en de reistijd met aangepast vervoer met 50% of minder kan worden
teruggebracht, of openbaar vervoer ontbreekt en de leerling kan geen gebruik maken van vervoer per fiets of ouders kunnen aantonen dat begeleid van de
leerling door hen zelf of anderen onmogelijk is of de leerling is naar oordeel van het college niet in staat ook niet onder begeleiding in staat om gebruik te
maken van het openbaar vervoer.
Voor alle onderwijssoorten geldt dat de overgrote meerderheid van de gemeenten het Leerlingenvervoer pas bekostigt wanneer de afstand tussen de school
en de woning van de leerling zes kilometer of meer bedraagt. Het criterium geldt niet voor kinderen die dusdanig beperkt zijn dat ze zelfs niet met
begeleiding gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Voor deze groep geldt dat sommige gemeenten een criterium hanteren van 2 kilometer.
In het schooljaar 2018-2019 hebben we 137 beschikkingen onder de 6km afgegeven voor leerlingen binnen voortgezet speciaal onderwijs :
•
109 AV (aangepast vervoer / taxi) á 2400,-/ll
•
27 EV (eigen vervoer) á 1300,-/ll
•
1 OV (openbaar vervoer) á 600,-/ll
We kiezen voor een overgangsjaar, waarbij we zoveel mogelijk kinderen die wonen op minder dan 6 km van school, in samenspraak met hun ouders,
begeleid overbrengen naar openbaar vervoer of fietsen. Daarnaast kinderen vanaf 12 jaar zoveel mogelijk naar vervoer per fiets. We blijven uiteraard oog
houden voor kinderen voor wie dat niet haalbaar is.
Uitgaande van 100 leerlingen met een besparing van ca 1800,- is de omvang dan 180K.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

90.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
90.000
90.000
90.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
We gaan in beeld brengen welke leerlingen dit zijn. Leerlingen die door het nieuwe kilometercriterium niet meer in aanmerking komen voor
leerlingenvervoer, ondersteunen we tot het hen lukt om zelfstandig te reizen. Bijvoorbeeld door een fiets te faciliteren, of door gebruik te maken van de
reiskoffer of MEE op weg . Hier hebben we onze ketenpartners voor nodig.
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Onze jongeren worden zelfredzamer, ze leren het zelf te doen. Dit zorgt ervoor dat ze op oudere leeftijd ook niet meer gebonden zijn aan Den Bosch maar
zelfs buiten Den Bosch makkelijker aan werk kunnen komen omdat het reizen geen belemmering meer is.

Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Op dit moment is het leerlingenvervoer er op gericht dat kinderen naar school kunnen gaan. Echter, we stimuleren te weinig dat dit ook zoveel mogelijk
zelfstandig gebeurt. Van de ca. 650 leerlingen in het leerlingenvervoer gaat zo’n 80% met de taxibusje naar school. Onze medewerkers krijgen een andere
manier van werken en zullen activerende gesprekken gaan voeren met ouder(s) en instanties. Ze zullen het goede gesprek gaan voeren waardoor we ouders
en kinderen helpen het zelf te doen.

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
(onderstaand toelichten)
FTE
Onze collega's krijgen een andere structurele manier van werken en gaan activerende gesprekken voeren met ouder(s) en instanties. Daarnaast krijgen we
minder aantallen qua vervoer te verwerken. We onderzoeken de consequenties van de gewijzigde manier van werken. In de aanloopperiode kan het zijn dat
we meer vragen krijgen van ouders(s) en instanties.

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

12

Opgroeien en talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Subisidie Ondernemend Onderwijs

Inhoud
(korte omschrijving)
Subsidie Ondernemend Onderwijs is ontstaan vanuit een Europees project en een samenwerkingsplatform is (inmiddels een stichting) met
twee doelen:
1. Ondernemend onderwijs, vanuit eruopees project – samenwerking tussen PO/VO/HBO/Bedrijfsleven waar studenten stageopdrachten
mbt tot ondernemen kunnen uitvoeren
2. Loopbaan/beroepsorientatie (vanuit Innovatie leren en werken).
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
In het project Ondernemend Onderwijs hebben PO, VO, HBO en bedrijfsleven, ondersteund door Europese middelen, de samenwerking
opgezocht om de talenten van leerlingen op het vlak van ondernemen te helpen ontwikkelen. Na een succesvolle projectfase zijn we van
mening dat het netwerk sterk genoeg is om vraaggericht binnen de reguliere onderwijslijnen deze resultaten te continueren en borgen.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

53.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
53.000
53.000
53.000

Externe betrokkenheid

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

13

Participatie en daginvulling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Herzien aantal accommodaties

Inhoud
(korte omschrijving)
Herzien van het aantal accomodaties.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Bij de herijking van het accommodatiebeleid is in de vraag- aanbod analyse geconstateerd dat we in een aantal wijken een overaanbod aan
accommodaties hebben en in andere wijken een onderaanbod van passende voorzieningen. Daarbij zien we mogelijkheden om breder te
kijken en slimme (kostenefficiënte) combinaties te realiseren door sport- en culturele voorzieningen meer gedeeld en multifunctioneel te
gebruiken. Dit moet nog uitgewerkt worden in wijkplannen in een proces waarbij wijkbewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties
betrokken worden. Als taakstellende bezuiniging achten we op termijn een besparing van € 68.000 mogelijk.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

68.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
68.000
68.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
De burgers/maatschappelijke organisaties/accommodaties moeten worden betrokken bij de keuzes die worden gemaakt in de wijkplannen,
zodat we komen tot een passend voorzieningenniveau.
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Minder specifieke of 'eigen' accomodaties, meer gedeeld en multifunctioneel gebruik.

Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Aangezien budgetten voor accommodaties verdeeld zijn over verschillende betrokken beleidsvelden (jeugd, welzijn, cultuur, sport) zal breed
vanuit een ontkokerde visie naar kostenefficiente maatwerkoplossingen moeten worden gezocht.

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

14

Participatie en daginvulling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Verlaging Wijk- en Dorpsbudget

Inhoud
(korte omschrijving)
Het totaal beschikbare Wijk- en dorpsbudget in begroting 2020 bedraagt € 831.280 (ecl 45306). Op basis van de taakverdeling per programma
stellen we voor dit budget met € 45.000 te verlagen.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Het budget is leidend voor de hoogte van de uit te keren gelden voor wijkinitiatieven.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
N.v.t.

45.000
-

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
45.000
45.000
45.000
45.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Voorstel heeft mogelijk een negatief effect op de ingezette lijn van meer participatie met de burger. Daarentegen bedraagt het
ombuigingsvoorstel ca. 5,4 % van het totale budget.
Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

-

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

15

Wonen en werkomgeving
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Uitbreiding toepassing Ecologisch Beheer

Inhoud
(korte omschrijving)
De komende drie jaar gaan we op meer plekken in het openbaar groen bewuster Ecologisch Beheer toepassen. We zetten in op een
uitbreiding van natuurvriendelijke oevers en tegelijk verlagen we op veel locaties de maaifrequentie (kwaliteitsverlaging beeldkwaliteit gazons
van B naar C ). Gefaseerd maaien van grasland is een goede methode om natuur in de stad te versterken. Als beheerders bewust delen ongemaaid laten en rekening houden met bloeitijden en zaadvorming heeft dat een positieve invloed op het leefgebied van insecten zoals
vlinders en wilde bijen. Bloemrijke bermen langs snelfietsroutes en wegen in de stad zien er ook nog eens mooi uit! Dit is op het gebied van
duurzaamheid een kans voor een grotere diversiteit van flora en fauna, en heeft op termijn ook een kostenvoordeel tot gevolg. Met de keuze
van de locaties wordt specifiek ook gekeken naar de (verkeers-)veiligheid.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Onze ervaringen van de afgelopen jaren op het gebied van ecologisch beheer zijn positief. Een aanvullende uitbreiding hiervan achten wij
mogelijk waarbij wel een spanningsveld ligt tussen de beleving van de burger van verloedering versus kans op meer diversiteit flora en fauna.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
N.v.t.

20.000
30.000
50.000
-

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
20.000
50.000
100.000
100.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Beeld van openbaar groen met op meer plekken hoger gras doordat maaifrequentie omlaag gaat.
Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

-

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

16

Wonen en werkomgeving
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Verlaging onderhoudskwaliteit beheer groen

Inhoud
(korte omschrijving)
In afwijking van het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte gaan wij de onderhoudskwaliteit van het openbaar groen verlagen.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Het gaat hier om een taakstellend budget. Met een nog te maken verdiepingsslag in concretisering van deze maatregel en impact van de
divere uitvoeringsplannen willen we het effect op mogelijke verloedering beperken.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
N.v.t.

100.000
-

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
100.000
100.000
100.000
100.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Mogelijk negatieve impact op beeldkwaliteit van het openbaar gebied voor de burger.
Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Voor het onderhoud van het openbaar groen worden ook collega's van de Weener XL ingezet. Afgesproken is dat SB en WXL samen optrekken
bij de verdere concretisering van deze taakstelling om een mogelijk nadelig effect richting de doelgroep van WXL te beperken.

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente

(onderstaand toelichten)

-

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

17

Wonen en werkomgeving
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Versobering nieuwe inrichting openbare ruimte d.m.v. Beheerbewust Ontwerpen

Inhoud
(korte omschrijving)
In de (meerjaren-)begroting wordt uitgegaan van een normprijs per m2 nieuw areaal op basis van een redelijk hoog kwaliteitsniveau. Door
middel van Beheerbewust Ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met de meerjaren beheerkosten voor onderhoud kan verder worden
bespaard op de onderhoudskosten van dit nieuwe areaal.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Naast een verlaging van het kwaliteitsniveau onderhoud openbaar groen van het bestaand areaal is een verlaging van het kwaliteitsniveau
van het nieuw areaal een logisch uitvloeisel. De ervaringen in het Beheerbewust Ontwerpen waarbij SB en SO in een vroeg stadium de kennis
bundelen zijn positief.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
N.v.t.

75.000
50.000
50.000
-

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
75.000
125.000
175.000
175.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Iets minder luxe afwerking inrichting openbaar groen nieuw areaal.
Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

-

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

18

Wonen en werkomgeving
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Besparing op werkzaamheden reiniging in het openbaar gebied

Inhoud
(korte omschrijving)
Kritisch bekijken welke reinigingswerkzaamheden noodzakelijk zijn en welke als minder essentieel kunnen worden beschouwd en daarmee
kunnen worden beperkt.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Het gaat hier om een taakstellend budget. Met een nog te maken verdiepingsslag in concretisering van deze maatregel willen we een mogelijk
negatieve impact op het beeld van het openbaar gebied zoveel als mogelijk beperken.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
N.v.t.

80.000
-

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
80.000
80.000
80.000
80.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Mogelijk negatieve impact op beeldkwaliteit van het openbaar gebied voor de burger.
Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

-

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

19

Wonen en werkomgeving
8.1 Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening projecten

Inhoud
(korte omschrijving)
Verlaging budget specifiek budget voor tijdelijk personeel, budget vervaardigingskosten bestemmingsplannen en budget adviezen door
derden.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Actualisering bestemmings plannen nog maar deels doen, enkel alleen die echt moeten in relatie met de omgevingswet.
Minder extra benodigde inhuur voor tijdelijk personeel, minder budget om extra advies in te winnen.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

30.000
30.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
30.000
60.000
60.000
60.000

Externe betrokkenheid
N.v.t

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
N.v.t

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
N.v.t

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

20

Wonen en werkomgeving
8.1 Ruimtelijke ordening
Subsidie BAI

Inhoud
(korte omschrijving)
Het BAI is een onafhankelijke organisatie die bestaat uit vrijwilligers en biedt een jaarprogramma voor architectuur dat financieel mogelijk is
binnen de subsidie van 50k van de gemeente. Andere financieringsbronnen kent het BAI niet. Consequentie zal zijn dat het aantal activiteiten
zal halveren. De verwachting is laag dat externe financiers gevonden kunnen worden.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Het halveren van het subsidiebedrag heeft geen effecten op vaste afspraken of programmaonderdelen die jaarlijks worden georganiseerd. De
subsidie is bepalend voor het programma dat aangeboden wordt.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
Zijn vooralsnog niet betrokken.

25.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
25.000
25.000
25.000
25.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
De verwachting is dat het jaarprogramma zal halveren. Er bestaat ook een kans dat het BAI hierdoor ophoud te bestaan.
Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Beperkt. Het BAI stemt haar jaarprogramma af op de actualiteiten van gemeentelijke voorstellen en besluitvorming en biedt daardoor een
onafhankelijk podium voor debat.
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
Geen

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

21

Bereikbare stad
2.1 Verkeer en vervoer
Bezuiging op verhardingen

Inhoud
(korte omschrijving)
We passen het onderhoudsplan van verhardingen aan waarbij we kritisch kijken welk onderhoud op verhardingen noodzakelijk zijn en welke
werkzaamheden uitgesteld kunnen worden.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Betreft een taakstellend budget. Er zit spanning tussen een kwalitatief goed onderhoudsniveau en verkeersveiligheid en kans op
aansprakelijkstellingen.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
N.v.t.

80.000
53.000
-

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
80.000
133.000
133.000
133.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Mogelijk negatief effect op verkeersveiligheid en toename aansprakelijkstellingen. Door middel van verder uitwerking en concretisering in de
onderhoudsplannen verhardingen proberen we dit mogelijk negatief effect te beperken.
Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021
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Taakveld
Omschrijving

Nr.

22

Bereikbare stad
2.1 Verkeer en vervoer
Verhoging inkomsten havengelden

Inhoud
(korte omschrijving)
De tarieven havengelden zijn vergeleken met omliggende gemeenten aan de lage kant. We stellen een verhoging voor naar kostendekkend
tarief.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Op basis van kostendekkendheid tarief en tarief omliggende gemeenten bestaat de mogelijkheid om het tarief havengelden te verhogen.

Financiële consequenties
Lagere kosten

2021
2022
2023
2024

Hogere
opbrengsten

150.000
15.000
-

Uitstel
vanwege
Structurele
Coronamaatregelen besparing
150.000
150.000
165.000
165.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Bedrijven die nu havengeld verschuldigd zijn krijgen een hoger tarief per tonnage aangeslagen.
Externe effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

-

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021
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Taakveld
Omschrijving

Nr.

23

Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Evenementenbudget

Inhoud
(korte omschrijving)
Vanuit het jaarlijkse sportevenementenbudget (100k) wordt aan een aantal (jaarlijkse) sportevenementen een bijdrage geleverd in de
organisatiekosten. Naast de jaarlijks vaste bijdragen aan het tennistoernooi Libema Open, de Vestingloop, EK veldrijden, Wielergala en Vert
Skate event. Het niet gecommiteerde deel wordt ingezet voor eenmalige sportevenementen. Dit deel ( 40K) kan vanaf 2023 ingeleverd
worden.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Het gaat om het niet gecommiteerde deel dat wordt ingezet voor eenmalige sportevenementen. De komende jaren is dit deel reeds
gereserveerd voor de start Vuelta en EK Petanque. Vanaf 2023 kan dit deel ingeleverd worden, omdat vanaf dat moment nog geen
toezeggingen zijn gedaan.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
Geen externe betrokkenheid.

40.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
40.000
40.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Er zullen minder sportevenementen plaatsvinden in de stad.
Interne effecten

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
Geen.

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021
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24

Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Buitensport: complex TGG uit het areaal halen

Inhoud
(korte omschrijving)
Fusie TGG en OSC'45 tot stand brengen en het complex van TGG uit het areaal halen.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Beide voetbalverenigingen zitten nu met overcapaciteit en kunnen wel samen op het complex van OSC'45 vooruit als daar een nieuw
kunstgrasveld wordt aangelegd. De activiteiten van beide verenigingen passen dan in principe op het terrein van OSC'45. Gezien het feit dat
TGG een zondagclub is en OSC eenz aterdag club is het mogelijk om twee verenigingen op 1 complex te laten spelen.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

60.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
60.000
60.000
60.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Sportverenigingen zijn niet betrokken en/of hierover geïnformeerd.
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Twee buurtvoetbalclubs met verschillende culturen moeten worden samengevoegd. De leden van TGG moeten naar een andere
accommodatie waarschijnlijk op grotere afstand van hun woonadres.
Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Het samengaan van beide clubs wordt mogelijk als er een nieuw kunstgrasveld wordt aangelegd op het OSC'45 complex. Het krediet dat
beschikbaar is gesteld voor de vervanging van een toplaag bij TGG (2021) kan hiervoor in ieder geval worden benut. De meerkosten voor de
aanleg van een nieuw kunstgrasveld bij OSC'45 ad € 260K inclusief btw moeten dan nog wel gedekt worden. Er is nog geen rekening gehouden
met afboeking de boekwaarde op het sportpark van TGG (boekwaarde TGG = € 370K.) en eventuele opbrengst grond.

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
Geen

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021
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Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Minder inzet tbv gezondheid

Inhoud
(korte omschrijving)
Minder inzet van sport op gezondheidsprogramma's bij voortgezet onderwijs circa 30%.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Er bestaat geen wettelijke verpichting om deze inzet te plegen.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
Geen

12.000
13.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
12.000
25.000
25.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Sport en bewegen zal minder onderdeel uitmaken van de gezondheidsprogramma's.
Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Werkzaamheden vinden plaats door medewerkers die worden ingehuurd bij Stichting Sportstimulering.
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
Geen

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021
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Nr.

26

Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Verenigingssubsidies

Inhoud
(korte omschrijving)
Het afschaffen van de subsidie voor sportverenigingen per jeugdlid. Het huisvestingsdeel voor zwemwater en ijs van deze subsidie blijft wel
intact.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
De vereniging zal het afschaffen van de subsidie kunnen compenseren door de verhoging van de contributie van de leden en/of het
genereren van andere inkomsten. Daar waar de contributieverhoging tot uitval van jeugdleden leidt, kan een beroep gedaan worden op het
Jeugdsportfonds. Daarmee kan het negatieve effect van deze maatregel beperkt worden.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

80.000

Structurele
Hogere
opbrengsten besparing
80.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Sportverenigingen zijn niet betrokken en/of hierover geïnformeerd.
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Deze maatregel heeft voor verenigingen een verlies aan inkomsten tot gevolg. Zij zullen dit verlies aan inkomsten moeten compenseren door
verhoging van de contributie. Dit kan tot verlies van leden leiden.
Interne effecten
Geen

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
Geen

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021
Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

27

Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
Natuur en milieu educatie: Het groene pad

Inhoud
(korte omschrijving)
Het Groene pad verzorgt vanuit stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen de Natuur en Milieu Educatie voor het basisonderwijs (ca. 3.000 lln).
Daarbij gaat het om activiteiten die zorgen voor het concreet ervaren van de wereld door de leerlingen en zo inzicht geven in de rol die het
kind heeft tov zijn leefomgeving. Alle zintuigen worden gebruikt en met behulp van doe-opdrachten worden thema’s als water, natuur, het
weer, energie, klimaat en gezondheid aangeboden.
In het gemeentebrede project “Niet stapelen, maar vervangen” wordt samengewerkt aan het educatieaanbod voor basisscholen door ca. 50
scholen en de aanbieders van educatieaanbod (o.a. sport, techniek en gezondheid). De formatie van 0,4 fte wordt ingezet voor de rol van
“makelaar voor Natuur en duurzaamheid” binnen dit project. Enerzijds worden scholen daarmee ondersteund om in hun eigen curriculum
natuur en duurzaamheid structureel op te nemen en anderzijds worden aanbieders van onderwijsmateriaal op het gebied van natuur en
duurzaamheid (o.a Afvalstoffendienst en Beheer openbare ruimte maar ook de lokale aanbieders als IVN) voorbereid op de manier waarop zij
hun aanbod moeten inrichten zodat scholen de juiste keuzes kunnen maken.
De formatie wordt ook ingezet voor het vergroenen van schoolpleinen. Er zijn inmiddels 12 basisscholen met een groen schoolplein. Ingezet
wordt op verdere vergroening van schoolpleinen van de andere 38 schoolpleinen.
Deze structurele post is onderdeel van het programma duurzaamheid. Binnen het programma zijn geen andere middelen beschikbaar voor
educatie.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Het is geen wettelijke taak. Het programma duurzaamheid volgt de speerpunten van het duurzaamheidsbeleid. De activiteiten gericht op
natuur- en milieu educatie/subsidies maken geen deel uit van het programma en vervallen.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2021
2023
2024

Hogere
opbrengsten

28.000

Structurele
besparing
28.000
28.000
28.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Natuur- en milieu educatie vindt plaats in stadsboerderij Eyghentijds en wordt verzorgt door Het Groene pad. Dit is nu voor alle basisscholen
beschikbaar.
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Er wordt vanuit stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen geen door de gemeente gefinancierd natuur- en milieu educatie op het gebied van
o.a. duurzaamheid, biodiviersiteit en klimaat voor het basisonderwijs meer aangeboden. De samenwerking met de ca. 50 scholen,
schoolbesturen en aanbieders van educatie-aanbod zal kleiner zijn en zich niet meer richten op natuur- en milieu. Tevens is er geen inzet voor
het vergroenen van schoolpleinen.
Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Geen inzet vanuit SO/LO voor alle basisscholen binnen het gemeentelijke project “Niet stapelen, maar vervangen” (project wordt getrokken
vanuit MO), geen ondersteuning en afstemming onderwijsmateriaal voor bijvoorbeeld Afvalstoffendienst en Beheer openbare ruimte en bij
het vergroenen van schoolpleinen.
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
Educatiebegeleiding en vergroenen schoolpleinen vindt niet plaats.

(onderstaand toelichten)

0,40 FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

28

Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
Subsidie lokale duurzaamheidsinitiatieven

Inhoud
(korte omschrijving)
Deze subsidie is gericht op het activeren van de stad waarbij organisaties een maximale bijdrage van € 5.000,- kunnen ontvangen voor een
project. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van de Bossche burger tot een duurzaam milieugedrag. De activiteiten moeten passen
binnen het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid en gericht zijn op communicatie /educatieve projecten.
Deze structurele post is onderdeel van het programma duurzaamheid. Binnen het programma zijn geen andere middelen beschikbaar voor
subsidie voor lokale duurzaamheidsinitiatieven.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Het is geen wettelijke taak. Het programma duurzaamheid volgt de speerpunten van het duurzaamheidsbeleid. De activiteiten gericht op
natuur- en milieu educatie/subsidies maken geen deel uit van het programma en vervallen.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

36.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
36.000
36.000
36.000
36.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Deze subsidie is voor organisaties als de Lokale IVN afdeling die een bijdrage voor hun jeugdgroep krijgen, door een cursus voor natuurouders
in de stad en de huur voor een ruimte voor hun cursussen en lezingen voor de Bossche burgers. Jaarlijks ontvangt MiNC een bijdrage voor de
4 bijeenkomsten die ze rondom het thema duurzaamheid voor een brede doelgroep organiseren.Voor subsidie komen daarnaast incidenteel
organisaties als Minitopia, De eendenkooi Maaspoort, Het bewaarde land van IVN Brabant en diverse communicatie en educatie initiatieven
in de stad in aanmerking voor een bijdrage voor het informeren van de Bossche bewoners inzake een duurzaam gedrag.

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Bij het verdwijnen van de subsidie worden duurzaamheidsinitiatieven in de stad niet gestimuleerd en vervallen mogelijk initiatieven als het
MinC-café of ze komen moeilijker van de grond.
Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Subdisidieverstrekking hoeft niet plaats te vinden
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
subdisidieverstrekking hoeft niet plaats te vinden

(onderstaand toelichten)

0,10 FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

29

Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
Communicatie-activiteiten over de energietransitie

Inhoud
(korte omschrijving)
Het regionaal loket Brabant Woont Slim wordt anders ingezet, communicatie-activiteiten rondom energietransitie voor woningen (eigenaren)
worden verlaagd.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
De energietransitie blijft een grote opgave voor woningeigenaren. De periode tot 2050 waarin alle woningen van het aardgas af moet zijn is
nog lang. Voorlopig wordt meer gefocused op het opdoen van ervaring vanuit de pilotbuurten en het opstellen van de warmtetransitievisie
waarmee woningeigenaren handelingsperspectief voor de toekomst krijgen.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
geen

50.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
50.000
50.000
50.000
50.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Voor woningeigenaren betekent dit dat er minder communicatie-activiteiten over de energietransitie zichtbaar zijn. Deels wordt dit weer
gecompenseerd door financiering vanuit het Rijk (zoals de RRE-subsidie en de rijksbijdrage voor energieloketten)

Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
minder inhuur van communicatiecapaciteit
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen, het betreft een post voor externe inhuur.

(onderstaand toelichten)

FTE
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Programma
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Omschrijving

Nr.

30

Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Conservering bodemvondsten, onvoorziene opgravingskosten, Zuiderwaterlinie

Inhoud
(korte omschrijving)
Het niet meer laten conserveren van alle bodemvondsten, minder bijdragen aan onvoorziene kosten van opgravingen waarbij de gemeente
initiatiefnemer is, halveren van de bijdrage aan de Zuiderwaterlinie
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Bestaande collectie reeds opgegraven bodemvondsten blijft deels ongeconserveerd. De kosten van archeologisch onderzoek bij projecten
waar de gemeente initiatiefnemer is (‘de veroorzaker betaalt’) worden normaalgesproken meegenomen in het bouwproject. Dit betreft een
reservering voor onvoorziene kosten dan wel extra onderzoek dat niet op de veroorzaker verhaald kan worden. Zuiderwaterlinie: wethouder
neemt deel aan de Stuurgroep, heeft samenwerkingsovereenkomst ondertekend, gemeente is belangrijke partner in Stelling Heusden-’sHertogenbosch. Ingezet kan worden op het voorzetten van de bestuurlijke en regionale samenwerking, maar met een lagere financiële
bijdrage van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Lokale activiteiten en middelen ingezet in het kader van Linie 1629 en Vestingwerken kunnen als
bijdrage ‘in natura’ worden ingebracht.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

65.000
-

Hogere
opbrengsten
-

Structurele
besparing
65.000
65.000
65.000
65.000

Externe betrokkenheid
geen / zeer beperkt

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
geen

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
zie boven

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen

(onderstaand toelichten)

FTE
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Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Verlaging investeringkrediet subsidie restauratie woonhuismonumenten

Inhoud
(korte omschrijving)
Verlagen van het jaarlijkse investeringskrediet subsidie restauratie woonhuismonumenten met euro 50.000 tot euro 310.000

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Jaarlijks wordt aan minimaal 15 gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden subsidie verstrekt voor noodzakelijke restauratie.
Door het beschikbare bedrag te verlagen zal het aantal te restaureren panden lager worden. Dit betekent ook minder spin-off, eigenaren
bekostigen het grootste deel namelijk zelf. De gemeente heeft met rijk en provincie afgesproken het eigen aandeel in gebouwde
cultuurhistorische kwaliteit op deze manier op peil te houden.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

1.000
2.000
3.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
1.000
3.000
6.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
zie boven, eigenaren van monumenten zijn betrokken
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
eigenaren van monumenten krijgen minder of geen subsidie
Interne effecten
geen

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen

(onderstaand toelichten)

FTE
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Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

32

Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
vrijval overschot innovatieve stad

Inhoud
(korte omschrijving)
Betreft post nieuw beleid uit de begroting 2016, gericht op het verder versterken en aantrekkelijker en breder presenteren van het
economisch vestingsklimaat. Bij de begroting 2017 is € 120.000 van het totaalbudget van € 480.000 afgezonderd. Dit geld wordt structureel
ingezet voor Economische speerpunten Platforms die de economische structuur versterken.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Huidig budget wordt ingezet voor implusbijdragen voor één of enkele jaren. Bijdrage aan ontwikkeling werklocaties ICT/data loopt nog door
in 2021 voor een bedrag van € 100.000. Verder is het budget vrij beschikbaar. Voorgesteld wordt dit budget structureel te verlagen met €
150.000.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid

150.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
150.000
150.000
150.000
150.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Minder impulsgeld beschikbaar voor het versterken van het profiel van de stad.
Interne effecten
nvt

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
nvt

(onderstaand toelichten)

FTE
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Taakveld
Omschrijving

Nr.

33

Ruimte voor economie en voorzieningen
Diverse
Verlaging correctief en calamiteitenonderhoud

Inhoud
(korte omschrijving)
Door een effectievere meerjarenonderhoudsplanning groot onderhoud vooraf besparen we achteraf correctief en calamiteitenonderhoud.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Professionelere aanpak meerjarenonderhoudsplanning in taxatie en uitvoering levert besparing op het gebied van correctief en
calamiteitenonderhoud.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

80.000
-

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
80.000
80.000
80.000
80.000

Externe betrokkenheid
N.v.t.

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

-

FTE
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Taakveld
Omschrijving

Nr.

34

Ruimte voor economie en voorzieningen
5.4 Musea
Besparing op onderhoud monumentale panden e.d.

Inhoud
(korte omschrijving)
Door gebruikmaking van onderhoudsbudgetten toegekend vanuit het Rijk besparen we op de gemeentelijke onderhoudsbudgetten voor
monumentale panden.
Motivering
Zie hiervoor.

(waarom bestaat deze mogelijkheid)

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

20.000
-

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
20.000
20.000
20.000
20.000

Externe betrokkenheid
N.v.t.

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

-

FTE
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Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 economische ontwikkeling
minder stimuleringsbudget voor campusontwikkelingen

Inhoud
(korte omschrijving)
Het verlagen van het budget voor het stimuleren van campusontwikkeling met € 110.390, waardoor minder initiatieven op dit gebied (denk
aan Grow Campus, Spark) kunnen worden ondersteund.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Stimulering van individuele campussen middels een subsidie kan worden afgebouwd (in omvang van subsidiebedrag en aantal subsidies)
omdat meer wordt ingezet op een bredere ecosysteembenadering.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

110.300

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
110.300
110.300
110.300
110.300

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Op dit moment geen externe betrokkenheid omdat er geen nieuwe aanvragen in voorbereiding zijn.

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Dit heeft geen gevolgen voor lopende subsidies (oa Spark) maar wel voor eventuele nieuwe aanvragen. Daarbij wordt dan scherper gekeken
naar de bijdrage aan de economische speerpunten mbt datastad en worden te verlenen subsidiebedragen verlaagd.

Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Beperkt effect omdat er minder subsidies worden verleend. Stimulering van initiatieven door vanuit de interne organisatie mee te denken en
samen kansen te verkennen blijft onverminderd van kracht.
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen, zie boven

(onderstaand toelichten)

FTE
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Nr.

36

Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 economische ontwikkeling
Het verlagen van het budget voor een bijdrage aan revitalisering van wijkwinkelcentra

Inhoud
(korte omschrijving)
Bij revitaliseringsplannen voor wijkwinkelcentra wordt de mogelijkheid om vanuit de gemeente bij te dragen verkleind.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Er kan een groter beroep worden gedaan op de eigenaren en winkeliers in de wijkwinkelcentra zelf.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

50.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
50.000
50.000
50.000
50.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
In het kader van beleidsvoorbereiding (oa detailhandelsbeleid) zijn gesprekken gevoerd met partijen uit de wijkwinkelcentra, waarbij tevens
de eigen verantwoordelijkheid voor de organisatiegraad van de wijkwinkelcentra aan de orde is gekomen.
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Van noodlijdende wijkwinkelcentra wordt een steviger eigen rol en investering verwacht.
Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
Facilitatie van de wijkwinkelcentra vindt in mindere mate in financiele zin plaats, maar meer in personele inzet (meedenken, kansen
identificeren) en in voorwaardenscheppende zin (ruimtelijk/functionele afwegingen)
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen, zie interne effecten

(onderstaand toelichten)

FTE
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Taakveld
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Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 economische ontwikkeling
bedrijven en bedrijventerreinen worden niet langer ondersteund bij het behalen van de (steeds meer
verplichte) duurzaamheidsdoelstellingen.

Omschrijving

Inhoud
(korte omschrijving)
jaarlijkse bijdrage aan BEC van € 25.000 en het bijdragen aan haalbaarheidsstudies voor bedrijventerreinen a € 20.000
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
BEC is afgelopen jaren financieel ondersteund door de gemeente, die afspraak loopt tot 31-12-2020, BEC onderzoekt op dit moment hoe zij
haar toekomst ziet. Uitgangspunt vanuit de gemeente is dat BEC meer zelfstandig moet gaan opereren. In 2020 wordt gewerkt aan een
Bossche aanpak voor bedrijventerreinen om duurzaamheidsmaatregelen een plek te geven in het functioneren van de terreinen. Vanaf 2021
kan die aanpak zonder aanvullende financiele stimulering vanuit de gemeente worden opgepakt.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

45.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
45.000
45.000
45.000
45.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
geen, lopende verplichtingen eindigen per 31-12-2020
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
financiele ondersteuning voor bedrijven en bedrijventerreinen op het gebied van duurzaamheid en energie vervallen.
Interne effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)
stimulering en financiele zin vervalt, inzet menskracht voor BEC (secretariaatsfunctie) wordt al afgebouwd om de bedrijven zelf een steviger
rol in BEC te geven.
Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
(onderstaand toelichten)
vrijkomende menskracht vanuit secretariaat BEC wordt ingezet voor de energietransitie.

FTE
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38

Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Indiensttredingsvergoedingen werkgevers

Inhoud
(korte omschrijving)
Indiensttredingsvergoedingen zijn een instrument om werkgevers te stimuleren om PW'ers in dienst te nemen.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
In de afgelopen jaren is een versoberingsbeleid gevoerd ten aanzien van indiensttredingsvergoedingen en wordt er meer op jobcoaching
ingezet. Jobcoaching sluit meer aan bij de behoeften van de werkgevers i.p.v. indienstnemingsvergoedingen. Daarom is de verwachting dat
het moglijk is om hierop te bezuinigen.
Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024
Externe betrokkenheid
Werkgevers

20.000

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
20.000
20.000
20.000
20.000

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Juist door in te spelen op de behoefte van werkgevers, kunnen we op dit budget besparen.
Interne effecten
geen effecten

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
geen gevolgen

(onderstaand toelichten)

FTE
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Gemeentelijke belastingen
0.64 Belastingen overig
Verhogen toeristenbelasting

Inhoud
(korte omschrijving)
Verhogen van de toeristenbelasting met 16,5% op alle type overnachtingen. De meeropbrengst t.o.v. 2020 bedraagt daarmee 205.000,-- De
toeristenbelasting per hotelovernachting komt daarmee op € 3,90. Voor een B&B € 2,56 en een overnachting op een kamping op € 0,82 per
nacht.
Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
De Raad heeft de bevoegdheid om de tarieven van toeristenbelasting vast te stellen. Een beperkte verhoging van de tarieven op elk type
overnachting leidt tot de benodigde meeropbrengst. De verhoging is dusdanig beperkt dat het niet leidt tot minder toeristen.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

Structurele
Hogere
opbrengsten besparing
50.000
50.000
50.000
155.000
205.000
205.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Geen afstemming geweest met aanbieders.
Externe effecten
(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)
Aanbieders brengen deze hogere tarieven toeristenbelasting in rekening bij toeristen. Achteraf wordt op aangifte per kwartaal belasting
geheven.
Interne effecten
Geen gevolgen.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
Geen gevolgen.

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

40

Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
Verlagen bestuurskosten

Inhoud
(korte omschrijving)
Verlaging van het budget voor reiskosten en kosten voor trainingen / cursussen met 37.500 euro.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Reiskosten kunnen worden verlaagd door het verminderen van de reisbewegingen met auto en taxivervoer. Daarnaast wordt taakstellend het
budget voor cursussen verlaagd.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

37.500

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
37.500
37.500
37.500
37.500

Externe betrokkenheid

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

41

Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
verlagen budget fractieondersteuning

Inhoud
(korte omschrijving)
Het bedrag dat beschikbaar is vvoor fractieondersteuning wordt structureel verlaagd met 37.500 euro.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van het verlagen van het basisbedrag per fractie en het bedrag per fractielid. Daarnaast wordt het
vrijgekomen bedrag door het samenvoeging van twee fracties (waardoor het basisbedrag van één fractie vrijvalt) ingezet.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

37.500

Hogere
opbrengsten

Structurele
besparing
37.500
37.500
37.500
37.500

Externe betrokkenheid

(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)

Externe effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

FTE

Voorstel ombuigingen spoor 1 en 2 2021

Programma
Taakveld
Omschrijving

Nr.

42

Ruimte voor economie en voorzieningen
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Verhoging inkomsten markt- en staangelden

Inhoud
(korte omschrijving)
De tarieven markten- en staangelden zijn nog niet kostendekkend. We stellen een verhoging voor naar kostendekkend tarief.

Motivering
(waarom bestaat deze mogelijkheid)
Op basis van kostendekkendheid tarief bestaat de mogelijkheid om het tarief markt- en staangelden te verhogen.

Financiële consequenties
Lagere kosten
2021
2022
2023
2024

Hogere
opbrengsten
50.000

Structurele
besparing
50.000
50.000
50.000
50.000

Externe betrokkenheid
(op welke wijze zijn burgers, instellingen en bedrijven betrokken bij dit voorstel)
Marktkooplui krijgen vanaf 2021 te maken met een verhoging van het tarief met 16,26%.
Externe effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor burgers, instellingen en bedrijven)

Interne effecten
N.v.t.

(welke gevolgen heeft dit voorstel voor de interne organisatie)

Gevolgen voor personeelsbestand gemeente
N.v.t.

(onderstaand toelichten)

FTE

