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Het eerste hoofdstuk geeft de algemene financiële
kaders en uitgangspunten weer. Daarnaast zijn
specifieke kaders voor de ombuigingen weergegeven.

In dit hoofdstuk is eerst de voortgang van operatie
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uitgewerkt. Dit leidt tot een conclusie voor de te
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In hoofdstuk 5 is het verloop van de vrije
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In hoofdstuk 6 is het verloop van de reserve
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Inleiding
Kernwoorden voor de huidige financiële ontwikkelingen zijn “grote onzekerheden” en “een sterk
veranderende omgeving”.
Zelfs het CPB geeft aan dat een toekomstvoorspelling moeilijk te maken is. De vooruitzichten voor de
Nederlandse economie hangen namelijk sterk af van het verdere verloop van de Europese
schuldencrisis. In de decemberraming 2011 van het CPB is gerekend met een zogenaamd
‘doormodderscenario’: de schuldencrisis wordt niet snel opgelost, maar er komt ook geen verdere
escalatie. In dit scenario is het reëel te verwachten dat aanvullende rijksbezuinigingen noodzakelijk
zijn. Deze bezuinigingen zullen (deels) doorwerken in het gemeentefonds.
De sterk veranderende omgeving wordt vooral ook zichtbaar in de diverse taken die
gedecentraliseerd worden richting de gemeente. De algemene uitkering wordt aanzienlijk vergroot,
maar tegelijkertijd wordt ook de (financiële) opgave voor de gemeente aanzienlijk groter.
Gezien bovenstaande is het een logische conclusie dat de risico’s voor gemeente ook steeds groter
worden. Er zijn grote onzekerheden over economische ontwikkelingen, waarbij sommige economen
ook voorspellen dat de periode tussen economische groei en economische neergang elkaar steeds
sneller zullen opvolgen. Dit betekent iets voor de wijze waarop de gemeente in de samenleving staat.
In het verleden werd een gemeente vaak vergeleken met een containerschip, waarmee je tijdig moet
bijsturen om de koers te veranderen. Gezien de ontwikkelingen zal dit containerschip op onderdelen
omgebouwd moet worden tot een zeilschip waarmee snel en adequaat een nieuwe koers gevaren
kan worden.
In tijd van grote onzekerheid betekent dit ook dat tijdig een eigen koers bepaald wordt, zodat je
minder afhankelijk wordt en meer flexibel. Via operatie stofkam is deze eigen financiële koers dan ook
ingezet en deze lijn wordt ook vastgehouden.
Operatie Stofkam kent drie vertrekpunten:

zoeken naar mogelijkheden om dezelfde output te leveren tegen lagere kosten;

alle producten en diensten langs de ladder van nut/ offer te leggen;

kijken naar mogelijkheden om, door kleine verschuivingen naar de
verantwoordelijkheid van burgers of samenleving, de dienstverlening door de
overheid te verminderen en daardoor financiële voordelen te behalen.
Deze perspectiefnota bouwt voort op operatie stofkam, waarbij binnen de vele
onzekerheden een eigen koers wordt gevaren om Oosterhout financieel gezond te houden.
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1. Financiële kaders
1.1 Algemene financiële kaders en uitgangspunten
Het college hanteert voor deze bestuursperiode de volgende belangrijke algemene financiële kaders:
Structureel sluitende begroting
Jaarlijkse begrotingen worden gepresenteerd in het perspectief van structureel sluitende
meerjarenramingen. Tussentijdse beperkte, niet- structurele, tekorten zijn aanvaardbaar mits en voor
zover deze kunnen worden gedekt uit reserves.
Nieuw beleid
Ruimte voor nieuw beleid is er in principe niet, tenzij dit vanuit wettelijke ontwikkelingen
onontkoombaar is en daarvoor vanuit het Rijk voldoende middelen beschikbaar worden gesteld.
Nieuwe prioriteiten kunnen alleen via omvorming van bestaand beleid.
Onvoorzien
In de begrotingen en meerjarenramingen wordt jaarlijks een realistische raming opgenomen voor
“onvoorzien”. Hierbij wordt de structurele doorwerking niet automatisch vertaald, maar deze vormt
onderdeel van de discussie over nieuw beleid bij de eerstkomende begroting. Voorstellen worden
streng getoetst aan de criteria onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onontkoombaar.
Geen indirecte subsidiëring
Indirecte subsidies worden zoveel mogelijk beperkt. Door het in beeld brengen van de werkelijke
kosten en bijbehorende subsidies worden geldstromen transparanter en beter beheersbaar.
Risico’s
Er wordt een beleid gevoerd dat financiële risico’s beperkt. In de jaarrekening worden concrete
risico’s afgedekt door voorzieningen.
Belastingcapaciteit OZB
De OZB wordt jaarlijks maximaal verhoogd met het inflatiepercentage.
Overige belastingen en heffingen
Uitgangspunten voor de overige belastingen en heffingen zijn in principe:
• de retributies (vergoeding voor een dienstverlening) zijn kostendekkend;
• milieuheffingen (met name afvalstoffenheffing en rioolheffing) zijn kostendekkend.
• de overige leges e.d. worden jaarlijks maximaal verhoogd met het inflatiepercentage.
Uitbesteding
Waar gemeentelijke diensten efficiënter door de markt kunnen worden uitgevoerd, dient dit te
gebeuren.
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1.2 Specifieke kaders ombuigingen
De keuze uit mogelijke ombuigingen is een keuze die niet gemakkelijk te maken is. Het liefst zouden
we alle voorzieningen voor inwoners en alle kwaliteitsniveaus overeind houden. De realiteit dwingt
ons echter tot het maken van keuzes. Deze keuzes moeten dan uiteraard weloverwogen en
onderbouwd gemaakt worden. Het opstellen van een afwegingskader met uitgangspunten is daarbij
onontbeerlijk. Dit afwegingskader vormt een soort meetlat waaraan voorstellen afzonderlijk en waar
nodig in samenhang getoetst worden. Bij een ombuigingsopgave van deze omvang is het belangrijk
integraal te kijken naar de (veronderstelde) gevolgen. lmmers het stapelen van effecten van
maatregelen kan weer tot ongewenste situaties leiden die niet meer binnen de kaders vallen.
Wij willen de voorstellen bekijken in het licht van de volgende uitgangspunten:
Toekomstvisie Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord 2010-2014 hebben we vraagstukken benoemd waarvoor we de komende jaren
staan. Het coalitieakkoord blijft het kader waaraan wij de voorstellen willen toetsen. In dit
coalitieakkoord is de volgende visie vastgelegd:
In 2005 is een nieuwe visie vastgesteld op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Deze visie,
“Oosterhout Familiestad”, heeft aan actualiteit niets ingeboet en de naam geeft precies aan dat er
wordt gestreefd naar een stad waar het voor iedereen goed toeven moet zijn. Daarom blijft deze visie
voor de coalitie leidend als basis voor toekomstig beleid. Dit betekent dat het streven erop blijft gericht
de volgende vijf kernwaarden van Oosterhout te behouden en waar mogelijk te versterken:
 de ruime opzet en het groene karakter;
 een gedifferentieerde werkgelegenheid;
 een ruim palet aan voorzieningen;
 veiligheid;
 overzichtelijkheid en korte lijnen,
Om deze doelstellingen ook op de langere termijn te kunnen nastreven, wordt deze periode onder
meer extra aandacht worden geschonken aan:
 de realisering van extra voorzieningen voor ouderen, als gevolg van vergrijzing, zoals een
ouderenvoorziening in Dommelbergen;
 het in stand houden en verbeteren van een gedifferentieerd woningaanbod, overeenkomstig
de wensen van de markt;
 de realisering van extra woningen voor starters op de woningmarkt, om de stad zo ook voor
jongere inwoners aantrekkelijk te houden;
 het koesteren van het open karakter van de stad;
 het in stand houden en verbeteren van een duurzame infrastructuur en van goede
parkeervoorzieningen, zowel voor de autogebruikers als voor de fietsers;
 het op peil houden van een gevarieerd aanbod aan sport- en culturele voorzieningen;
 de vestiging van een hospice en een crematorium.
Zelfredzaamheid
Een rode draad binnen de ombuigingen is dat we ervoor kiezen de zelfredzaamheid en creativiteit van
de samenleving te vergroten en te stimuleren waar dat mogelijk is. Op deze manier kunnen we meer
budget vrij maken om als gemeente een vangnetfunctie te vervullen voor die groepen die niet
zelfredzaam kunnen zijn.
Kwetsbare groepen
Bezuinigen zonder dat onze inwoners er iets van merken is helaas niet mogelijk. We zorgen er wel
voor dat we de kwetsbare doelgroepen zoveel mogelijk ontzien.
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Verbinding
Als gemeente zoeken we meer samenwerking op met onze maatschappelijke partners die we, waar
mogelijk, ook meer verantwoordelijkheden geven. De gemeente zal een krachtige regierol gaan
spelen door partijen met dezelfde belangen en doelstellingen te verleiden tot een actieve
samenwerking. De tijd is voorbij dat de gemeente hierin alleen een rol heeft. Alleen door het bundelen
van krachten in het maatschappelijk middenveld kunnen we de huidige en nieuwe opgaven succesvol
realiseren.
Nut- offer afweging
Alle producten en diensten van de gemeente worden qua nut- offer kritisch afgewogen. Uitgangspunt
daarbij is dat het voorzieningenniveau niet wezenlijk wordt aangetast.
Lange termijn effect
Een belangrijk criterium voor de ombuigingen is het effect op de lange termijn. We vinden het
onverstandig om nu te bezuinigen op onderdelen waarvan het herstel later veel meer geld gaat
kosten. Leidend is duurzaam te bezuinigen.
Doeluitkeringen
Aan taken/ opgaven waarvoor de gemeente van het rijk een doeluitkering ontvangt, wordt niet meer
uitgegeven dan het bedrag van de doeluitkering.
Inkomsten
Ook naar de inkomsten wordt goed gekeken. Uitgangspunt daarbij was wel dat het bedrag dat
inwoners aan OZB betalen niet verhoogd mag worden, behalve dan met de inflatiecorrectie. Als extra
inkomsten denken wij bijvoorbeeld aan precariorechten, toeristenbelasting en hondenbelasting. Maar
ook aan het verhogen van reclame-inkomsten.
Voor leges geldt het uitgangspunt dat deze kostendekkend zijn. Om de kostendekkendheid te
vergroten is ons uitgangspunt dat we de kosten zo maximaal mogelijk willen doorbelasten.
Kostenstijgingen binnen programma’s
De afgelopen jaren zijn een aantal programma’s qua kosten fors gestegen. Algemeen uitgangspunt is
dat er in eerste instantie de opgave ligt om binnen hetzelfde programma met maatregelen te komen
om deze kostenstijgingen op te vangen. Voor de nieuwe ombuigingen 2013 is ook gekeken waar
kostenstijgingen hebben plaatsgevonden.
Subsidies, outputcontracten en gemeenschappelijke regelingen
Onafhankelijk van een eventuele korting als gevolg van de resultaten van “Operatie Stofkam” worden
subsidies, outputcontracten en gemeenschappelijke regelingen minimaal gekort met het percentage
dat overeenkomt met dat van de daling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Organisatiekosten
Op de kosten van personeel en organisatie moet in het worst case scenario minimaal tien procent
worden omgebogen. Deze taakstelling wordt gerealiseerd via de weg van het natuurlijk verloop.
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2. Financiële ontwikkelingen
In dit hoofdstuk tonen wij de financiële meerjarenraming en daarmee een beeld van de toekomstige
ontwikkelingen. In paragraaf 2.1 is daarbij de voortgang van de huidige operatie stofkam
weergegeven.
Operatie Stofkam is niet alleen een financieel verhaal. Deze operatie past binnen een breder kader
om ‘klaar’ te zijn voor de toekomst. Binnen dit kader wordt de organisatie permanent grondig door
genomen, en bij elke dienst wordt gekeken: welke maatschappelijke relevantie heeft het dat de
gemeente dit doet? Operatie Stofkam is dan ook een doorlopend traject.

2.1 Kader operatie Stofkam
In het coalitieakkoord zijn de kaders vastgesteld voor operatie Stofkam. Op basis hiervan wordt
uitgegaan van een totale ombuigingsoperatie van € 14 miljoen te realiseren in fasen. Fasen, die
overigens niet zijn in te delen in tijd (dus fase 2 start niet per definitie na 2015), maar gekoppeld zijn
aan diverse ontwikkelingen.
Op basis van de inzichten ten tijde van de start van operatie stofkam (november 2010) is de eerste
fase als volgt:
Bedragen * € 1.000
Exploitatieresultaat
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-3.290
-4.510
-6.241
-8.177
-9.627
-9.627
Totale minimale taakstelling
Voor de eerste fase van de ombuigingsoperatie is uitgegaan van een taakstelling ter hoogte van circa
€ 3,3 miljoen in 2011, oplopend tot € 9,6 miljoen in 2015.
Op basis van een herijking van de voortgang van operatie stofkam zoals besloten in de begroting
2012 ontstaat het volgende actuele beeld:
Ombuigingen samenvattend per categorie
Ombuigingen Programmakosten
Ombuigingen subsidies
Ombuigingen Gemeenschappelijke Regelingen
Ombuigingen personeel
Totaal
Ten gunste van parkeerfonds
Ten gunste van afvalstoffenheffing
Ten gunste van rioolheffing
Netto effect

Jaar
2012
3.777
331
118
570
4.796
-173

Jaar
2013
3.446
403
134
880
4.863
-173

-340
4.283

-349
4.341

Jaar
2014
3.562
477
171
1.115
5.325
-173
-160
-349
4.643

Jaar
2015
3.720
494
195
1.350
5.759
-173
-160
-349
5.077

Jaar
2016
3.720
494
195
1.350
5.759
-173
-160
-349
5.077

Conclusie hieruit is dat ten opzichte van operatie stofkam nog een taakstelling voor 2013 aanwezig is
tussen € 1,4 miljoen (bruto) en € 1,9 miljoen (netto). Deze netto taakstelling loopt in 2015/2016 op tot
€ 4,6 miljoen.
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Het volgende beeld geeft schematisch de voortgang van operatie stofkam in 2013 weer:
Beoogd in coalitieakkoord
(in € 1.000)

6.241

gesplitst in:
Programma's
Subsidies
Personeel
Gemeenschappelijke regelingen

4.753
363
880
245

Saldoverbetering door bezuinigingen
(in € 1.000)

Programma's
(in € 1.000)

Saldo ingeboekt in 2013
ten gunste van tarieven
Saldo

4.863
-522
4.341

Beoogd in coalitieakkoord

6.241

Verschil

-1.900

Subsidies
(in € 1.000)

Beoogd
Ingeboekt
Tgv heffingen

4.753
3.446
-522

Beoogd
Ingeboekt

363
403

Gemeenschappelijke
regelingen
(in € 1.000)

Personeel
(in € 1.000)

Beoogd
Ingeboekt

Beoogd
Ingeboekt

245
134

880
880

Bezuiniging ingeboekt 2013 Programma's
( in € 1.000)
Milieu & Afval
1.135

Woonomgeving
537

Verkeer & Mobiliteit
298

Raad
16

12

College/
Dienstverl
46

Veilig
88

Prog. van de Stad
261
Werk
Bouwen & Inkomen
en Wonen
137
102
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Maatschappelijke Zorg
352

Onderwijs
, Jeugd en
Voorschool
155

Sport
164

Alg.
Product- financien
ondersteuning
100
55

Wanneer de ombuigingen per programma worden afgezet in percentage ten opzichte van de totale
begrote kosten 2012 per programma (exclusief interne uren en kapitaallasten) ontstaat het volgende
beeld:
Programma's
Raad
College/ Dienstverlening
Woonomgeving
Veilig
Verkeer & Mobiliteit
Milieu & Afval
Bouwen en Wonen
Werk & Inkomen
Programmering van de Stad
Onderwijs, Jeugd en Voorschool
Maatschappelijke Zorg
Sport
Productondersteuning
Algemene dekkingsmiddelen

Percentage
van kosten
2,4%
2,3%
11,3%
2,7%
28,2%
29,2%
0,6%
0,6%
5,8%
3,5%
2,5%
6,0%
0,4%
3,8%

De grafiek laat zien dat er tot nu toe procentueel vooral omgebogen is binnen de programma’s:
 Woonomgeving;
 Verkeer & Mobiliteit;
 Natuur, Milieu & Afval (met name gekoppeld aan heffingen)
Qua absolute bedragen moet hier het programma Maatschappelijke Zorg nog aan worden
toegevoegd.
Voor een overzicht van de voortgang van operatie stofkam vanuit de begroting 2012 wordt verwezen
naar bijlage 1.

Conclusie voortgang stofkam
Conclusie uit de voortgang van operatie stofkam tot nu toe is dat er ten opzichte van het kader er nog
een netto- opgave binnen de programma’s ligt van circa € 2 miljoen voor het jaar 2013.
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2.2 Herijking meerjarenraming 2012-2016
Naast het kader uit het coalitieakkoord is het van belang de meerjarenraming te actualiseren. Hierbij
moet op voorhand opgemerkt worden dat er grote onzekerheden zijn. Onzekerheden over de
economische ontwikkelingen, de nieuwe taken voor de gemeenten en de gevolgen daarvan in de
algemene uitkering. Onderstaand is een beeld geschetst.
Uitgangspunt is een structureel sluitende begroting.

Ontwikkeling saldo perspectiefnota
bedragen * € 1.000
plus= voordeel; min = nadeel

Begroting Begroting Begroting Begroting
2013
2014
2015
2016

Saldo begroting 2012
1. Effect septembercirculaire 2012
2. Besluit ombuigingen openbare ruimte
3. Dekkingsvoorstel december 2011
Uitgangssituatie
Ontwikkelingen
Kosten bijstand
Vorming regionale uitvoeringsdiensten
Ontwikkeling accres gemeentefonds
Overige korting gemeentefonds
Nieuw Kostenverdeelmodel Veiligheidsregio
Onderuitputting kapitaallasten
Ontwikkelingen nieuwe taken
Doelmatigheidskorting AWBZ
Doelmatigheidskorting Wet Werken naar Vermogen
Doelmatigheidskorting Jeugdzorg
Saldo begroting na ontwikkelingen

534

-723

-1.748

-1.748

-374
-254
537

193
-254
537

438
-254
537

1.165
-254
537

443

-247

-1.027

-300

PM
-300
-3.000
-60
PM

PM
-300
-3.000
PM
-120
PM

PM
-300
-3.000
PM
-180
PM

PM
-300
-3.000
PM
-240
PM

-200

-450
-700

-450
-1.150
-240

-450
-1.375
-900

-3.117

-4.817

-6.347

-6.565

De uitgangsituatie is de begroting 2012 waarin de laatste besluitvorming door de gemeenteraad voor
de meerjarenraming is verwerkt.
Conclusie uit bovenstaande tabel is dat bij cumulatie van risico’s een ombuiging van € 3 miljoen voor
2013 noodzakelijk is. Voor de jaren erna loopt het risico verder op, waarbij opgemerkt wordt dat het
hierbij gaat om maximale risico’s. Aangezien het reëel te verwachten is dat de gevolgen voor het
gemeentefonds lager zullen uitvallen, wordt geconcludeerd dat op dit moment de kaders van het
coalitieakkoord passend lijken te zijn, met als uitgangspunt een ombuiging van circa € 2 miljoen voor
2013. Uiteraard is en blijft de financiële ontwikkeling onzeker.
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2.3 Toelichting financiële risico’s

Kosten bijstand
Het Centrale Planbureau verwacht dat de werkloosheid zal toenemen naar 6% in 2013. Deze
toenemende werkloosheid zal waarschijnlijk ook leiden tot een toenemend beroep op uitkeringen. De
gemeente ontvangt van het Rijk een budget voor uitkeringsverstrekking. Het macrobudget wordt
vastgesteld op basis van prognoses van het CPB over het bijstandsvolume. Begin 2012 is het de
verwachting dat er in Oosterhout sprake zal zijn van een tekort van circa € 2,8 miljoen ten opzichte
van dit rijksbudget. Alleen voor zover de kosten van uitkeringsverstrekking meer dan 10% boven het
rijksbudget komt, kan een aanvullende uitkering gevraagd worden bij het Rijk. Er is voor de gemeente
dus sprake van een eigen risico van 10% van het budget. De verwachte aanvraag voor een
aanvullende uitkering over 2012 bedraagt circa € 2 miljoen. Voor het in aanmerking komen van de
IAU (incidentele aanvullende uitkering) gelden de volgende voorwaarden:
1.
het tekort van meer dan 10% is niet het gevolg van een onrechtmatige uitvoering van de WWB,
de WIJ, de IOAW en de IOAZ;
2.
er moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt;
3.
het tekort van meer dan 10% is niet het gevolg van de door het college of gemeenteraad
gemaakte keuzes in beleid en uitvoering.
Landelijk gezien is er een totaalbudget aanwezig voor deze aanvullende uitkering. Mochten de
aanvragen dit totaal echter overstijgen dan vindt er een korting plaats op het macrobudget. Dit
betekent dan dus dat een tekort wordt herverdeeld over de gemeenten zelf. Op dit moment is in de
begroting rekening gehouden met nadeel van maximaal 10%.
Voor de latere jaren is het de verwachting dat het jaarlijkse tekort afneemt, aangezien het rijksbudget
mede gebaseerd wordt op de zogenaamde T-2 regeling. Dit houdt in dat het budget gebaseerd wordt
op twee jaar terug. Aangezien de stijging van aantal uitkeringsgerechtigden vanaf 2011 nadrukkelijk
heeft plaatsgevonden zal per 2013 het budget gebaseerd zijn op hogere aantallen.


Vorming regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)
De rijksoverheid stuurt aan op de landelijke vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD) die
ketentoezicht en vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer uitvoeren. Gemeenten nemen hieraan verplicht
deel. Voor de uitvoering van het landelijke basistakenpakket wordt rekening gehouden met een
bedrag van € 650.000. De huidige capaciteit betreft circa 6 fte wat overeenkomt met een bedrag van
circa € 350.000. Om te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen is er dus een extra bedrag nodig van
circa € 300.000 per jaar.


Ontwikkeling gemeentefonds
Minister De Jager van Financiën heeft het Nederlandse Stabiliteitsprogramma naar de Europese
Commissie gestuurd. Het met de Tweede Kamer overeengekomen begrotingsakkoord brengt het
begrotingstekort in 2013 terug naar 3% van het bruto binnenlands product. De besparingen zullen met
dit pakket in 2013 circa € 12 miljard bedragen.
Deze bezuinigingen hebben ook een effect op het gemeentefonds, hoe groot is echter lastig aan te
geven. Het is afhankelijk van:
 De omvang van de ombuigingen;
 Het tempo waarin ze worden doorgevoerd;
 Of ze terugslaan op het gemeentefonds oftewel of ze effect hebben op gemeentefonds.
Bezuinigingen via bijvoorbeeld BTW verhoging raken het gemeentefonds niet, een
belastingmaatregel als het beperken van de hypotheekrente- aftrek evenmin.
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De echte effecten zullen op zijn vroegst in de zgn. meicirculaire 2012 bekend worden gemaakt, veel
waarschijnlijker pas in de septembercirculaire. Toch willen we een indicatie geven wat de effecten
zouden kunnen zijn (deze is ook als worse case scenario verwerkt in de tabel).
In het eerdere ombuigingspakket van 18 miljard bij start van de voormalige regering bleek dat 50%
terugsloeg op het gemeentefonds. Als dit tevens van toepassing is op het toekomstige
bezuinigingspakket, geldt bij een ombuiging van € 12 miljard dat € 6 miljard zijn effect heeft op het
gemeentefonds. Gemeenten betalen hier ± 17 a 18% van, ofwel ± € 1 miljard. Ons aandeel is dan
ongeveer voor 2013 € 3 miljoen. Gezien de samenstelling van het stabiliteitsprogramma lijkt dit wel
aan de erg hoge kant, het is reëel uit te gaan dat dit lager zal uitvallen.
De recente landelijke ontwikkeling (het vallen van het kabinet en de nieuwe verkiezingen) zorgt ervoor
dat de onzekerheid over de hoogte van de ombuigingen en de gevolgen voor gemeente nog groter
zijn geworden. Hierbij mag overigens verwacht worden dat deze effecten voor 2013 eerder minder
impact zullen hebben dan meer.


Overige korting gemeentefonds
Naast bovenstaande onzekerheid dient ook nog vermeld te worden dat het gemeentefonds
herverdeeld gaat worden. Overigens hebben veel gemeenten hierop gereageerd met het dringende
verzoek om deze herverdeling uit te stellen. Het gemeentefonds is onderverdeeld in 16 clusters en 60
verdeelmaatstaven. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar mogelijke scheefgroei in de zes
clusters. Het maximale herverdeeleffect is 15 euro per inwoner. Maximaal risico van herverdeling
gemeentefonds bedraagt circa € 800.000. Nadelige effecten voor het jaar 2013 worden niet verwacht.


Nieuw kostenverdeelmodel Veiligheidsregio
Om te komen tot een objectievere verdeling van de kosten voor de veiligheidsregio is een nieuw
model opgezet. In dit model is de gemeente Oosterhout één van de nadeelgemeenten. Dit nadeel
loopt structureel op tot € 240.000 per jaar. Hiervoor geldt een transitieperiode van 4 jaar.


Onderuitputting kapitaallasten
De afgelopen jaren is er steeds sprake van een forse onderuitputting van de kapitaallasten. Naast
achterblijvende investeringen wordt dit in belangrijke mate veroorzaakt door de erg lage rentestand.
Het is en blijft lastig te voorspellen wat de renteontwikkeling zal zijn in de toekomst. In de
meerjarenbegroting is voor 2013 reeds een onderuitputting van de kapitaallasten opgenomen ter
hoogte van € 700.000. Mogelijk treedt er een extra voordeel op richting 2013.

Decentralisaties
In zijn algemeenheid vormen de drie decentralisatie grote risico’s voor de gemeentelijke begroting. De
algemene financiële beleidslijn is daarbij vastgelegd binnen het coalitieakkoord, waarin bepaald is dat
deze nieuwe taken in principe uitgevoerd moeten worden binnen de door het Rijk beschikbaar
gestelde bedragen. Toch is het goed om risico’s in beeld te brengen die vooral zitten in de
efficiencykortingen.
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AWBZ Begeleiding
Een belangrijke decentralisatie uit het regeerakkoord is het vanaf 2013 opnemen van de extramurale
begeleiding1 uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als nieuwe taak in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gedachte hierachter is dat gemeenten cliënten en hun
situatie beter kennen dan de zorgkantoren. Bovendien past de extramurale begeleiding goed bij de
verantwoordelijkheid die gemeenten al dragen voor de maatschappelijke ondersteuning van
kwetsbare burgers in het kader van de Wmo. Dit betekent dat Begeleiding niet langer als een
individueel recht op langdurige en onverzekerbare zorg wordt aangemerkt. In plaats daarvan wordt
het als vijfde resultaat in de compensatieplicht van de Wmo opgenomen, waardoor het de
verantwoordelijkheid van gemeenten wordt om mensen zo te compenseren dat zij hun dagelijkse
levensverrichtingen kunnen uitvoeren en hun persoonlijk leven kunnen structureren en daarover regie
kunnen voeren. Begeleiding bestaat uit Begeleiding individueel (=woon- of thuisbegeleiding),
Begeleiding Groep (=dagbesteding) en het vervoer naar en van dagbesteding.
De hoogte van de middelen die de gemeenten in 2013 en 2014 ontvangen voor de uitvoering van de
extramurale begeleiding en het vervoer is nog onbekend. Voor 2013 is op dit moment wel bekend dat
landelijk € 800 miljoen door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Dit is ongeveer 27,5% van het totale
budget (€ 2,9 miljard). De verwachting is echter dat in 2013 30% van het bestaande cliëntenbestand
zich bij de gemeente meldt voor ondersteuning. Dit percentage is hoger dan het aandeel van de
middelen die vanuit het Rijk komen, waardoor er in 2013 sprake is van een nu nog onbekend
financieel risico.
Voor 2014 is bekend dat de uitgaven uit de AWBZ in 2010 met in ieder geval 5% gekort worden en
dat daarop het budget voor 2014 wordt gebaseerd. Uit de rapportage die het Wmo-kantoor voor de
gemeente Oosterhout heeft opgesteld, is het inkoopmodel van CZ zorgkantoren opgenomen. Uit dit
inkoopmodel is een eerste inschatting te maken van de middelen voor Begeleiding exclusief de
middelen voor vervoer en voor de cliënten geïndiceerd door Bureau Jeugdzorg. Het gaat hier om een
bedrag tussen de € 8 en € 9 miljoen. Als hierop de 5% efficiencykorting van het Rijk wordt toegepast
is dit een eerste indicatie van het financiële risico voor de gemeente Oosterhout: tussen € 400.000 en
€ 450.000. Dit directe financiële risico wordt mogelijk verhoogd doordat de berekening van de
middelen voor 2014 is gebaseerd op de kosten in 2010. Er wordt hierin door het Rijk geen rekening
gehouden met een stijging van het aantal cliënten in de jaren 2011 en 2012.
Dit betekent dat zowel de beleidsontwikkeling, als het inkoopproces ingericht worden zonder te weten
welke middelen exact beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de Begeleiding en het
vervoer. Dit brengt omvangrijke financiële risico’s met zich mee, maar biedt gelijktijdig de ruimte om
los van de middelen, uitgangspunten en doelstellingen te ontwikkelen op het resultaat voor de
doelgroep en zo te komen tot een integraal aanbod.

1
Extramurale zorg is de zorg die buiten een instelling plaatsvindt. Intramurale zorg wordt binnen de muren van een
instelling verleend en duurt langer dan 24 uur.
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Wet Werken naar Vermogen
De wet Werken naar Vermogen (WWNV) wordt naar verwachting op 1 januari 2013 ingevoerd. De
wet betekent een grote verandering op het gebied van de sociale zekerheid. De WWB, de WAJONG
en de WSW worden voor een deel samengevoegd in deze nieuwe wet. De gemeenten ontvangen
minder budget voor de uitvoering van de regelingen. Met de invoering van de wet willen we de
volgende doelen realiseren:
- Met minder middelen een grotere doelgroep bedienen;
- De WSW afbouwen; uiteindelijk tot een derde van de huidige omvang;
- De kosten van de uitvoering WSW in overeenstemming brengen met het lagere niveau van
de rijksvergoeding;
- Komen tot een werkgeversbenadering waarbij werkgevers meer personen met een
arbeidsbeperking in dienst zullen nemen.
De vermindering van het aantal WSW plaatsen moet worden gerealiseerd door een beperking van de
instroom. Voor elke drie WSW’ers die uitstromen, kan er nog slechts één instromen. Verder wordt de
rijksvergoeding voor een WSW plaats begrensd op 100% van het minimumloon. Omdat het huidige
gemiddelde WSW salaris op grond van de huidig geldende CAO hoger ligt, betekent dit voor de
gemeenten dus een financieel probleem.
De financiële gevolgen van de invoering van de WWNV zijn fors. Het macrobudget is in 2018 circa 1/3
deel lager dan in 2010. In de tabel is als risico het lagere bedrag opgenomen wat jaarlijks minder aan
rijksbudget wordt ontvangen voor WSW en re-integratie samen. Uiteraard is dit het risico, waarbij de
opgave er is om dit binnen de budgetten uit te voeren. De korting van 1/3 op het budget betekent
uiteindelijk een verlaging van circa € 1,3 miljoen ten opzichte van het niveau in 2012. Dit op basis van
doorrekening van het macrobudget.
De effecten van deze nieuwe wet zullen dus geleidelijk optreden. De gemeentelijke reintegratiedoelgroep zal in 2013 slechts beperkt toenemen en ook de financiële gevolgen zullen in
2013 nog beperkt zijn. Het risico op de korte en ook op de lange termijn ligt vooral in de uitvoering van
de WsW.


Jeugdzorg
Het Kabinet heeft het voornemen de taken op het gebied van jeugdzorg over te hevelen naar
gemeenten. Gemeenten voeren nu ook al taken uit op het gebied van jeugdzorg: de
jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid waar taken als informatie en advies, signalering,
licht ambulante hulpverlening, toeleiding naar zorg en de coördinatie van zorg deel van uitmaken.
Op 1 januari 2015 worden alle vormen van jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. De kern van
het nieuwe stelsel is:
 één financieringssysteem voor alle vormen van jeugdzorg;
 meer doelmatigheid (bezuiniging van 300 miljoen is reeds ingeboekt);
 CJG als frontoffice voor alle vormen van jeugdzorg;
 de invoering van een eigen bijdrage.
Bij de decentralisatie gaat het om circa € 3 miljard. Om tot dit macrobedrag te komen worden (naast
de efficiencykorting) de gelden opgeteld die voorafgaand aan de decentralisatie omgaan in de
volgende vormen van zorg:
 Centra Jeugd en Gezin;
 Begeleiding jeugd (Awbz);
 Ambulante jeugdhulp;
 Verblijf, dag, crisis;
 Jeugd GGZ;
 Jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten);
 Gesloten jeugdzorg;
 Jeugdbescherming en jeugdreclassering.
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Voor onze gemeente komt dit neer op ongeveer € 9 miljoen. De efficiencykorting die landelijk
doorgerekend is bedraagt conform het regeerakkoord € 80 miljoen in 2015 oplopend tot € 300
miljoen in de jaren erna. De voorgenomen efficiencykorting op de jeugdzorg en de voorgenomen
eigen bijdrage zullen in 2015 ingevoerd worden. Het betreft hier niet alleen een efficiencykorting voor
de (nu nog provinciale) jeugdzorg, maar ook de jeugd-GGZ en jeugd-LVG. Het totale budget dat in
deze sectoren omging bedroeg in 2009 circa 3,4 miljard euro. De efficiencykorting bedraagt dus 9%.
De efficiencykorting betekent voor onze gemeente een korting van circa € 240.000 in 2015, oplopend
tot € 900.000 in de jaren erna. Dit is en blijft een forse risicopost.

2.4 Conclusie financiële koers
Zoals in de voorgaande paragrafen beschreven, is er op dit moment sprake van grote onzekerheden
en risico’s in de totale financiën van de gemeente. Exacte becijfering van het verwachte tekort is op
dit moment van het maken van de perspectiefnota niet mogelijk. Wel zijn zo goed mogelijke
inschattingen gemaakt. Deze inschattingen bevestigen de lijn vanuit het coalitieakkoord. In deze tijd
van grote onzekerheid is het ook verstandig om tijdig een eigen koers te bepalen om minder
afhankelijk te zijn en meer flexibel.
De voortgang van operatie Stofkam betekent dat er voor de perspectiefnota 2013 een taakstelling ligt
van circa € 2 miljoen op de programma’s. Deze taakstelling loopt in 2015/2016 op tot € 4,5 miljoen.
In deze perspectiefnota zullen de zoekrichtingen voor dit bedrag aangegeven worden en bij het
opstellen van de begroting 2013 zullen hierin definitieve keuzes gemaakt worden. Op dat moment is
er (hopelijk) ook meer duidelijkheid vanuit de meicirculaire, maar mogelijk wordt dit pas in september
bij de septembercirculaire.
Voor de ombuigingen op het gebied van personeel en subsidies is de conclusie dat deze op koers
liggen en daarmee passend zijn binnen de kaders uit operatie stofkam.
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3. Vervolg Ombuigingsoperatie “Stofkam”
3.1 Samenvatting Ombuigingen 2013 Programma’s
De ombuigingsvoorstellen zijn direct gekoppeld aan de programma’s. Over de voortgang van de
ombuigingen op het gebied van personeel en subsidies wordt in dit hoofdstuk ook een toelichting
gegeven.
De ombuigingen binnen de programmakosten aanvullend voor 2013 zijn als volgt samen te vatten:

Nr Ombuigingen programma's
prognose
1 Bestuur/ Gemeenteraad
2 Bestuur/ College & Dienstverlening
3 Woonomgeving
4 Veilig
5 Verkeer & Mobiliteit
6 Natuur, Milieu & Afval
7 Bouwen en Wonen
8 Werk & Inkomen
9 Programmering van de Stad
10 Onderwijs, Jeugd en Voorschool
11 Maatschappelijke Zorg
12 Sport
13 Productondersteuning
14 Algemene dekkingsmiddelen
Totaal programma

Actuele

Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016
60
145
100
140
10
60
569
22
500
1.606

60
130
100
140
10
60
569
22
70
312
1.473

-

-

60
130
100
140
10
325
569
22
146
253
1.755

60
130
100
140
10
325
569
22
146
163
1.665

Voor 2013 liggen er ombuigingsvoorstellen voor een totaalbedrag van € 1,6 miljoen. Hierin zitten
overigens ook posten, waarvoor op dit moment geen bedrag te noemen is. Dit wordt richting de
begroting 2013 nader uitgewerkt.
In het coalitieakkoord is aan het realiseren van de financiële doelstelling de voorwaarde verbonden te
bezuinigen met visie. De opgave die het college zich heeft gesteld, vergt een ombuiging van 2012
naar 2013 van circa € 2 miljoen. Eerder is aangegeven waarom het verstandig is dat deze ombuiging
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In de periode naar de begroting toe, zal meer duidelijkheid ontstaan
over de precieze omvang van de noodzakelijke ombuiging. Op dit moment is ongeveer 75 % van
deze ombuiging concreet ingevuld en is voor het ontbrekende gedeelte aangegeven op welke
terreinen een nader onderzoek naar de realiseerbaarheid van het ontbrekende gedeelte zal worden
ingesteld.
Het totaalbedrag biedt op basis van de huidige inzichten, zeker in relatie tot de positieve ontwikkeling
van de 1e concernrapportage 2012, voldoende basis om te komen tot een sluitende begroting 2013.
In hoofdstuk 4 zijn deze ombuigingsvoorstellen nader toegelicht.
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De ombuigingen in deze perspectiefnota leiden voor de totale operatie stofkam tot het volgende
beeld:

Ombuigingen samenvattend per categorie

Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016
5.052
403
134
880
6.469
-173

Ombuigingen Programmakosten
Ombuigingen subsidies
Ombuigingen Gemeenschappelijke Regelingen
Ombuigingen personeel
Totaal
Ten gunste van parkeerfonds
Ten gunste van afvalstoffenheffing
Ten gunste van rioolheffing
Netto effect

-349
5.947

5.035
477
171
1.115
6.798
-173
-160
-349
6.116

5.475
494
195
1.350
7.514
-173
-160
-349
6.832

5.385
494
195
1.350
7.424
-173
-160
-349
6.742

Cumulatief laten de ombuigingen op de programma’s dan het volgende beeld zien:

Cumulatief beeld ombuigingen programma's
Alg. financien
Productondersteuning
Sport
Maatschappelijke Zorg
Onderwijs, Jeugd en Voorschool
Prog. van de Stad
Werk & Inkomen
Bouwen en Wonen
Milieu & Afval
Verkeer & Mobiliteit
Veilig
Woonomgeving
College/ Dienstverl
Raad
-

200

400

600

Bezuiniging 2013

800

1.000

1.200

Ombuiging 2012
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In percentage ten opzichte van de totale begrote kosten 2012 per programma (exclusief interne uren
en kapitaallasten) ziet dit er als volgt uit:
Programma's
Raad
College/ Dienstverlening
Woonomgeving
Veilig
Verkeer & Mobiliteit
Milieu & Afval
Bouwen en Wonen
Werk & Inkomen
Programmering van de Stad
Onderwijs, Jeugd en Voorschool
Maatschappelijke Zorg
Sport
Productondersteuning
Algemene dekkingsmiddelen
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Percentage
van kosten
2,4%
2,3%
12,6%
7,1%
28,2%
29,2%
1,3%
1,2%
6,0%
4,9%
6,5%
6,8%
0,4%
22,7%

Perspectiefnota 2013

4. Ombuigingen 2013
In dit hoofdstuk zijn de individuele ombuigingsvoorstellen per programma nader toegelicht.

4.1

Programma Bestuur/ Gemeenteraad

Binnen dit programma zijn geen aanvullende ombuigingen opgenomen.

4.2

Programma

Bestuur/ College & Dienstverlening

Binnen dit programma zijn geen aanvullende ombuigingen opgenomen.

4.3

Programma Woonomgeving

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Woonomgeving
1 Verhogen inkomsten lichtreclames en billboards
2 Verhogen leges evenementenvergunning
Totaal programma

Jaar
2013
60
PM
60

Jaar
2014
60
PM
60

Jaar
2015
60
PM
60

Jaar
2016
60
PM
60

Toelichting:
1. Verhogen inkomsten lichtreclames en billboards: € 60.000. Door dit proces anders te organiseren
en aan te besteden worden er hogere inkomsten uit buitenreclame gerealiseerd. Daarnaast
worden er betaalbare mogelijkheden gecreëerd voor evenementen om hun boodschap uit te
dragen via A0 infopanelen. De buitenreclame in de openbare ruimte wordt in 5 delen opnieuw
aanbesteed, te weten:
 Abri’s en Mupi’s;
 Lichtmastreclame en stadsklokken
 A0 informatiepanelen(tweevlaksborden om lichtmasten)
 Digitale infopanelen bij invalswegen en 4 of 8 m2 billboards. Dit moet nog worden
aanbesteed.
 Reclamemast langs A27. Aanbesteding wordt voorbereid incl. bestemmingsplan.
Momenteel een meeropbrengst van € 61.500. Hogere meeropbrengst is te realiseren, via punt
4 en 5. Hiervoor moet een goed moment in de markt afgewacht worden.
2. Verhogen leges evenementenvergunning: pm. In de nota evenementenbeleid is aangekondigd
dat er kritisch gekeken wordt naar de leges van evenementenvergunning. Via het differentiëren
van de tarieven en het meer kostendekkend maken is hier een meeropbrengst te verwachten. In
Oosterhout kennen we op dit moment één tarief voor alle evenementen, terwijl omliggende
gemeenten vrijwel allen onderscheid maken in grootte van het evenement. Dit past ook veel
meer bij de kosten die we als organisatie moeten maken per evenement. Onderstaand is een
ruwe vergelijking gemaakt met andere gemeenten, waaruit ook blijkt dat onze tarieven laag zijn.
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Evenementenvergunning

Groot evenement
Standaard evemement
Klein evenement
Buurtfeest
Snuffelmarkt

4.4

Oosterhout
33
33
33
33

Waalwijk
500
250
166

Roosen- Etten Leur
daal
21
593
21
198
21
198
21
198

Breda

Bergen op
Zoom
1.305
269
612
269
171
26
26
24

Programma Veilig

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:

Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Veilig
1 Extra gelden brandweer in verdeelmodel
2 Lagere kosten brandweer
3 Correctie budget Jeugdveiligheid
4 Verhogen precariorechten
Totaal programma

Jaar
2013
pm
15
73
57
145

Jaar
2014
pm
0
73
57
130

Jaar
2015
pm
0
73
57
130

Jaar
2016
pm
0
73
57
130

Toelichting:
1. Extra gelden brandweer in verdeelmodel: pm. Voor het op sterkte brengen van de paraatheid van
de dagdienstbrandweer is in de begroting 2013 een bedrag beschikbaar van € 155.000. Hiervoor
is extra formatie aangetrokken door de Veiligheidsregio. Dit bedrag is een extra bijdrage buiten
de reguliere bijdrage. Bezien wordt of het mogelijk is om deze kosten binnen het verdeelmodel te
plaatsen.
2. Lagere kosten brandweer: € 14.500. In de begroting 2013 bevindt zich een bedrag van € 14.500
dat met de overgang van de gemeentelijke brandweer naar de veiligheidsregio is vrijgevallen.
3. Correctie budget Jeugdveiligheid: € 73.000. Betreft een post die verlaagd wordt binnen de
begroting 2013 en volgende aangezien deze kosten ook gerealiseerd zijn via de personele
budgetten.
4. Verhogen precariorechten: € 57.000. Betreft het verhogen van vergoedingen voor het gebruik
van gemeente grond (bouw/ sloopactiviteiten en terrassen). Ten opzichte van andere gemeenten
is hier een optimalisatieslag te maken (tarieven verhogen, standplaatsen commercieel en niet
commercieel e.d.). Huidige inkomsten zijn ruim € 50.000. Een verhoging met € 57.000 is daarom
reëel.
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Oosterhout Waalwijk
Bouw- en sloopactiviteiten
- per m2 per maand of korter
- per m2 per jaar
- per m2 per week of korter

€ 3,65
€ 31,80

€ 0,56
min. 16
euro

Roosendaal Etten Leur

Breda

€ 1,70
€ 17,25
€ 47,00
€ 16,00

5,18

Bergen op
Zoom

€ 7,30

€ 59,00
€ 36,00

€ 40,97
€ 29,10

€
€

Roosendaal Etten Leur

Breda

Bergen op
Zoom

€ 2,35
€ 14,15

€ 1,70
€ 17,25

€
€
€
€

20,00
16,68

3,04
30,42
7,26
72,89

€ 26,70
€ 1,31
min 14,40

- voor een week centrum
- voor een week buiten centrum

4.5

Bergen op
Zoom
€

€ 1,16
€ 0,30
min 9,70 euro

€ 2,35
€ 14,10

Oosterhout Waalwijk
Standplaatsen
- per m2 per maand of korter
- per m2 per jaar
- per m2 per maand commercieel
- per m2 per jaar commercieel
- per dag
- per m2 per dag

Breda

€ 0,85
€ 260,00
€ 5,00

Oosterhout Waalwijk
Terassen
- per m2 per maand of korter
- per m2 per jaar
- per m2 per jaar binnen centrum
- per m2 per jaar buiten centrum

Roosendaal Etten Leur

72,2
36,1

Programma Verkeer & Mobiliteit

Binnen dit programma zijn geen aanvullende ombuigingen opgenomen.

4.6

Programma Natuur, Milieu & Afval

Binnen dit programma zijn geen aanvullende ombuigingen opgenomen.
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4.7

Programma Bouwen en Wonen

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:

Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Bouwen en Wonen
1 Kostendekkendheid bouwleges
Totaal programma

Jaar
2013
100
100

Jaar
2014
100
100

Jaar
2015
100
100

Jaar
2016
100
100

Toelichting:
1. Kostendekkendheid bouwleges: € 100.000. Op basis van de begroting 2011 is de
kostendekkendheid 86%. Voor de bouwleges (omgevingsvergunning) wordt voorgesteld uit te
gaan van 100% kostendekkendheid. Hierbij is het wel noodzakelijk om een zogenaamd
“bouwlegesfonds” in te stellen om ervoor te zorgen dat tarieven niet meer dan kostendekkend
zijn. Dit is namelijk wettelijk gezien niet toegestaan.

4.8

Programma Werk & Inkomen

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Werk & Inkomen
1 Stoppen Oosterhoutpas
2 Taakstellende korting op minimabeleid/ bijzondere
bijstand
3 Aanbesteding schuldhulpverlening
Totaal programma

Jaar
2013
50
90

Jaar
2014
50
90

Jaar
2015
50
90

Jaar
2016
50
90

pm
140

pm
140

pm
140

pm
140

Toelichting:
1. Stoppen Oosterhoutpas: € 50.000. De algemene subsidie aan Stichting Oosterhoutpas wordt
beëindigd. Uit de evaluatie van de Oosterhoutpas blijkt dat op dit moment de minima
onvoldoende worden bereikt via de Oosterhoutpas.
2. Taakstellende korting op minimabeleid/ bijzondere bijstand: € 90.000. Via de septembercirculaire
uit 2011 zijn extra gelden beschikbaar gesteld door het Rijk (€ 190.000) voor minimabeleid als
gevolg van mogelijke stapeling van effecten. Op dit moment kent de gemeente een goed
minimabeleid. Uitgangspunt is dan ook dat dit minimabeleid niet zozeer aangepast moet worden.
Beleid moet ook meer gericht zijn op "werk en participatie" en minder op minimabeleid. Wel
zullen de maatregelen vanuit het Rijk leiden tot een toename van het aantal aanvragen.
Ingeschat wordt dat circa € 100.000 euro noodzakelijk is om deze stijging op te vangen. Derhalve
kan € 90.000 omgebogen worden.
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3. Aanbesteding schuldhulpverlening: pm. In oktober 2011 is het beleidsplan schuldhulpverlening
2012-2015 vastgesteld. Daarin staat aangegeven dat enerzijds het gewijzigde beleid leidt tot een
kostenreductie, maar dat anderzijds de verwachting is dat het beroep op schuldhulpverlening toe
neemt. Aangezien de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening begin dit jaar is aangenomen en
waarschijnlijk per 1 juli 2012 van kracht wordt, heeft de gemeente ook een wettelijke taak op dit
gebied. Dit betekent dat iedereen die een aanvraag schuldhulpverlening doet (onder bepaalde
voorwaarden) van de gemeente een aanbod krijgt. Daarbij mag een verzoeker maximaal vier
weken op een wachtlijst staan. Daarmee wordt het voor de gemeente lastig om op aantallen te
sturen. Momenteel wordt een aanbestedingstraject doorlopen. De verwachting is dat hierdoor het
bedrag, dat de gemeente aan de externe schuldhulpverlener betaalt, lager wordt. Aangezien de
definitieve gunning nog plaats moet vinden, is het nu te vroeg om hier een bedrag aan te
koppelen. De nieuwe tarieven worden wel in de begroting 2013 verwerkt.

4.9

Programma Programmering van de Stad

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Programmering van de Stad

Jaar
2013

1 Samenvoegen Uitpunt met VVV
2 Lagere kosten exploitatie Outflow
Totaal programma

10
10

Jaar
2014
pm
10
10

Jaar
2015
pm
10
10

Jaar
2016
pm
10
10

Toelichting:
1. Samenvoegen Uitpunt met VVV: pm. Momenteel wordt de samenwerking via een dwingende
voorwaarde in het outputcontract van beide partijen gewaarborgd. Daarnaast lopen er
oriënterende gesprekken tussen Theek 5 en het VVV om de functies van het UITpunt en het VVV
te combineren binnen de bibliotheek. Eén centraal informatiepunt voor alle mogelijke culturele,
recreatieve en wellicht sportieve evenementen is een goede zaak voor de inwoners van de stad.
Daarnaast biedt het de mogelijkheid de fysieke kaartverkoop van voorstellingen van theater de
Bussel en het filmtheater te stroomlijnen.
2. Lagere kosten exploitatie Outflow: € 10.000. Momenteel wordt er een voorstel voorbereid om
Outflow om te vormen tot een mediahuis. Dit betekent dat de lokale omroep mogelijk wordt
gehuisvest in het gebouw van Outflow en dat er wellicht een nieuwe stichting wordt opgericht die
verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het Mediahuis. Het Mediahuis moet een
broedplaats en ontmoetingsplek worden voor eigentijdse cultuur, vrije tijdsbesteding en (digitale)
media. Door het Mediahuis onder te brengen in een stichting zullen de huidige beheer- en
exploitatiekosten van Outflow uit de gemeentebegroting worden getrokken en worden omgezet in
een subsidie aan het Mediahuis. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een ombuiging van
ongeveer 10% op de huidige kosten van Outflow. Mogelijk dient er wel rekening te worden
gehouden met een eenmalige BTW- nadruk van ongeveer € 30.000 en zal er daarnaast een
eenmalige investering nodig zijn in het gebouw van ongeveer € 100.000.
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4.10 Programma Onderwijs, Jeugd & Voorschool
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Onderwijs, Jeugd en Voorschool

Jaar
2013

1 Lagere kosten onderwijsachterstandenbeleid
2 Lagere kosten onderwijsbegeleiding
3 Lagere kosten onderwijshuisvesting
Totaal programma

60
60

Jaar
2014

60
60

Jaar
2015
130
135
60
325

Jaar
2016
130
135
60
325

Toelichting:
1. Lagere kosten onderwijsachterstandenbeleid: € 130.000. In de begroting is jaarlijks € 130.000
extra begroot bovenop de rijksbijdrage die wordt ontvangen. Dit past niet binnen de kaders van
het coalitieakkoord. De uitgaven onderwijsachterstanden uit het gemeentelijke deel kunnen niet
ten laste worden gebracht van de rijksbijdrage. De rijksbijdrage is geoormerkt en mag alleen
besteed worden aan voorschoolse educatie, bestrijden van taalachterstanden in het primair
onderwijs en schakelklassen. De zaken die met het gemeentelijk deel worden bekostigd
(verzuimpreventie, schoolmaatschappelijk werk, Reboundvoorziening) mogen niet vanuit deze
rijksbijdrage bekostigd worden. Kijkend naar de kaders uit het coalitieakkoord en het reeds
vastgestelde onderwijsbeleidsplan 2011-2014 door de gemeenteraad ligt er een taakstellende
ombuiging op deze post per 2015.
2. Lagere kosten onderwijsbegeleiding: € 135.000. In begroting is jaarlijks € 135.000 extra begroot
bovenop de rijksbijdrage die wordt ontvangen. Dit past niet binnen de kaders van het
coalitieakkoord. Kijkend naar de kaders uit het coalitieakkoord en het reeds vastgestelde
onderwijsbeleidsplan 2011-2014 door de gemeenteraad ligt er een taakstellende ombuiging op
deze post per 2015.
3. Lagere kosten onderwijshuisvesting: € 60.000. Vanuit het gemeentelijke product kunnen de
reguliere onderhoudskosten met € 60.000 verlaagd worden. Op dit moment zijn deze gelden niet
bestemd en blijven structureel "over" .
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4.11 Programma Maatschappelijke Zorg
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Maatschappelijke Zorg
1 Ombuigingen individuele voorzieningen WMO
2 Besparing kosten op collectieve voorzieningen WMO
3 Lagere kosten informele zorg WMO
4 Stopzetten activiteiten vanuit Programma samenleving
Totaal programma

Jaar
2013
400
100
45
24
569

Jaar
2014
400
100
45
24
569

Jaar
2015
400
100
45
24
569

Jaar
2016
400
100
45
24
569

Toelichting:
1. Ombuigingen individuele voorzieningen WMO: € 400.000. In december 2011 is besloten tot een
aantal besparingsmaatregelen. Deze zijn nog niet verwerkt in de begroting 2012 e.v. en
bedragen circa € 400.000 per jaar. Deze ombuigingen bestaan uit: opzetten alfacheque, anders
organiseren van hulp in huishouden, opzetten scootmobielpool, herindiceren cliënten met
financiële tegemoetkoming voor gebruik eigen auto, eigen bijdrage voor scootmobielen,
rolstoelpool voortzetten en uitbreiden. Naast deze ombuigingen is nog een aanvullende
ombuiging mogelijk via het uitvoeren van een herindicatie op hulp bij het huishouden. Dit vergt
echter een extra investering in capaciteit in 2012. Dit wordt qua lasten- batenanalyse verder
uitgewerkt.
2. Besparing op kosten collectieve voorzieningen WMO: € 100.000. Bij de opstelling van het
programma van eisen Surplus doen zich ook kansen voor om een aantal zaken slim met elkaar
te verbinden of anders in te richten:
a. de relatie tussen preventief jongerenwerk (onderdeel OPC Surplus) en de combifuncties
maar ook de relatie met de doorontwikkeling van het CJG in de richting van de
wijkgerichte aanpak;
b. het huidige opbouwwerk in relatie tot de sociale wijkteams;
c. volledige heroriëntatie van ondersteuning door vrijwilligers in relatie tot maatschappelijke
stages en de rol van het onderwijs daarbij.
Deze kansen worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe programma van eisen
waarbij de verwachting is dat er een besparing is te realiseren van 5 tot 10%.
3. Lagere kosten informele zorg WMO: € 45.000. Op dit moment is er een budget beschikbaar van
€ 244.000 voor informele zorg. Hiervan wordt € 199.000 ingezet als subsidie voor St. Hoom voor
het coördineren van de ondersteuning informele zorg. Het restant budget wordt bezuinigd,
waardoor informele zorg binnen dit contract georganiseerd moet worden.
4. Stopzetten activiteiten programma Samenleving: € 24.000. Dit betreft het stopzetten van de
budgetten voor "samen voor Oosterhout" en "de Idee(a)le fabriek.
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4.12 Programma Sport
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Sport
1 Beperken sportstimuleringsbudgetten
2 Sportaccommodaties: commerciele verhuur
Totaal programma

Jaar
2013
22
pm
22

Jaar
2014
22
pm
22

Jaar
2015
22
pm
22

Jaar
2016
22
pm
22

Toelichting:
1. Beperken sportstimuleringsbudgetten: € 22.000. In de evaluatie van het OiB is een van de
aanbevelingen een korting van € 22.000 op het structurele budget van OiB. Uitgaande van de
subsidie aan OiB voor 2012 bedraagt de korting dan bijna 20%. Dit wordt opgevangen via de
gelden voor de combifuncties;
2. Verhuur sportaccommodaties: pm. Op dit moment loopt een onderzoek naar de verhuurprijzen in
de binnensport. De uitkomsten en voorstel tot verhoging zal in de eerste helft 2012 worden
gepresenteerd. In dit onderzoek komen volgende zaken aan de orde:
 Differentiatie van huurprijzen op basis van gebruik. (vereniging/beroepsmatig/organisatie/
scholen);
 Wat is de verhouding van onze prijzen op dit moment ten opzichte van de omliggende
gemeenten?

4.13 Programma Productondersteuning
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Productondersteuning
1 Lagere storting FPU fonds
Totaal programma

Jaar
2013
0
-

Jaar
2014
70
70

Jaar
2015
146
146

Jaar
2016
146
146

Toelichting:
1. Lagere storting FPU fonds: € 146.000. Onderzocht is of de structurele storting in het FPU-fonds
noodzakelijk is. De regeling is aflopend. Een limitatief aantal medewerkers kunnen tot en met het
jaar 2015 nog gebruik maken van de fpu-regeling. Storting kan dus worden verlaagd.
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4.14 Programma Algemene dekkingsmiddelen
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:

Nr Ombuigingsvoorstellen 2013
Algemene dekkingsmiddelen
1 Extra verhoging hondenbelasting met 10%
2 Samenwerking belastingen/ basisregistraties
3 Aanpassing rentebeleid
Totaal programma

Jaar
2013
28
472
500

Jaar
2014
28
pm
284
312

Jaar
2015
28
pm
225
253

Jaar
2016
28
pm
135
163

Toelichting:
1. Extra verhoging hondenbelasting: € 28.000. Betreft een verhoging van de hondenbelasting met
10%. Gezien de investeringen in het verleden, de hoge kosten die gemaakt worden voor
bestrijding hondenpoep is dit reëel. Ook in vergelijking ten opzichte van andere gemeente is deze
stijging reëel te noemen:
Gemeente
Oosterhout
Breda
Etten-Leur
Roosendaal
B op Z
Oosterhout + 10%

e

1 hond
58,56
95,40
48,48
55,80
69,81
64,44

e

2 hond
117,12
160,80
121,20
75,60
109,84
128,88

Kennel
373,68
644,88
290,88
237,60
212,27
411,00

2. Samenwerking belastingen/ basisregistraties: pm. Er is een kostenvoordeel te realiseren bij een
samenwerking op het gebied van de basisregistraties. Dit moet nader onderzocht worden.
Onderdeel van dit onderzoek is ook om de WOZ taken onder te brengen bij de
belastingsamenwerking West-Brabant.
3. Aanpassing rentebeleid: € 472.000. Voorgesteld wordt om de komende jaren geen rente bij te
schrijven op de bestemmingsreserves, vrije reserve, algemene bedrijfsreserve en reserve
bovenwijkse voorzieningen. Reden hiervoor is dat deze reserves voldoende groot zijn om
toekomstige claims op te vangen.
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4.15 Personele kosten
Zoals verwoord in de voortgang van operatie Stofkam is vanuit deze ombuigingsoperatie de volgende
taakstelling op de personele kosten gelegd:
Ombuigingen samenvattend per categorie
Ombuigingen personeel

Jaar
2012
570

Jaar
2013
880

Jaar
2014
1.115

Jaar
2015
1.350

Jaar
2016
1.350

Dit betekent dat er een opdracht ligt voor de organisatie om voor 2013 een bedrag van € 310.000
extra te bezuinigen ten opzichte van de begroting 2012. Deze taakstelling wordt daadwerkelijk
geëffectueerd.
De ombuigingen binnen de personele kosten verlopen via het volgende “spoorboekje”:
1. Ombuigingen worden gerealiseerd via algemene taakstellingen, waarmee “lucht” uit de
organisatie wordt gehaald. Deze ombuigingen zijn op dit moment niet direct gekoppeld aan
taken c.q. projecten.
2. Efficiencyverbeteringen via de business case dienstverlening waarbij processen kritisch
doorgelicht worden (via LEAN methode). Via deze business case worden besparingen op
formatie gerealiseerd ter hoogte van in totaliteit 18 fte per 2017. De eerste besparingen (8 fte)
worden per 2013 gerealiseerd. Aangezien er investeringen noodzakelijk zijn om deze
besparingen te realiseren is er vanaf het jaar 2017 sprake van een feitelijke voordeel ten
opzichte van de begroting. Deze besparing bedraagt circa € 0,8 miljoen structureel.
3. Aanvullende ombuigingen op het gebied van personeel zijn alleen mogelijk via concrete
aanpassingen van taken c.q. projecten. Deze komen direct voort uit ombuigingen binnen de
programma’s.

4.16 Subsidies
De volgende concrete ombuigingen zijn inmiddels gerealiseerd op het gebied van subsidies:
 2012: € 331.000
 2013: € 403.000
 2014: € 477.000
 2015: € 494.000.
Het kader vanuit het coalitieakkoord was dat subsidies minimaal in totaliteit gekort moeten worden
met de percentages 3-6-9-11%. Kijkend naar de voortgang, zoals deze in hoofdstuk 2 is
weergegeven, is de conclusie dat dit kader nagenoeg volledig is gerealiseerd.
Het kader van het coalitieakkoord geeft daarnaast aan dat bovenop deze korting er een blijvende nutoffer discussie geldt.
Kijkend naar de ombuigingen op de programma’s zitten hierin ook subsidies die getroffen worden
door de ombuigingen. Programmakosten en subsidiekosten gaan erin nadrukkelijk door elkaar lopen.
Vandaar dat ook wordt voorgesteld deze splitsing los te laten, aangezien het algemene kader van 36-9-11% korting inmiddels is gerealiseerd.
Dit betekent ook dat de taakstelling die nog in de meerjarenbegroting 2014 en 2015 zit daarmee
vervalt, aangezien deze indirect gerealiseerd wordt via de programmaombuigingen.
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5. Vrije reserve
De vrije reserve wordt in principe gevoed vanuit de winsten van de diverse grondexploitaties/
grondverkopen. Daarnaast is in het verleden een aanzienlijk bedrag in de reserve gestort vanwege de
verkoop van het leveringsbedrijf van Intergas en door de herkapitalisatie (herfinanciering) van
Intergas.
Een belangrijk kader voor de vrije reserve is dat investeringen alleen voor dekking vanuit reserves in
aanmerking komen indien wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de kapitaallasten van de investering worden niet in de kostprijs of in een tarief verdisconteerd;
b. de investering kent een lange afschrijftermijn en komt in principe niet in aanmerking om op
termijn te worden vervangen.
c. De vrije reserve kan en mag niet negatief worden;
d. Bij tekorten binnen de vrije reserve is het geen optie om extra geldleningen af te sluiten,
aangezien het hier gaat om een dekkingsprobleem (geen financieringsprobleem).
In onderstaande tabel is het saldo van de vrije reserve per 1-1-2012 weergegeven. Deze bedraagt
€ 29,7 miljoen.
Vervolgens zijn van dit bedrag alle uitgaven gehaald, waartoe de gemeenteraad reeds besloten heeft,
maar waarvan de uitvoering nog loopt.
Hieraan is toegevoegd een overzicht met claims van investeringen te laste van de vrije reserve.
De conclusie hieruit is dat er een totale claim ligt op de vrije reserve ter hoogte van circa € 31 miljoen.

Stand per 1-1-2012

29.760

Bedrag * € 1.000

Jaar
2012
8.662
20
35

Uitgaven reeds besloten
Kosten invoering WABO
Jongerencentrum Kaszah
Onderwijshuisvesting Hans Berger
Kliniek
Nieuwbouw De Touwbaan
Actieplan Stadshart
Voorbereidingskrediet Santrijn
Afboeken boekwaarde GREX Santrijn
Burgemeester Materlaan
Holtroplaan (LED verlichting)
Landschapspark Oosterhout- Teteringen
Planstudie MER 282
Inrichting Park Brakestein
Onderhoud stadhuis
Voorbereiding zwembadvoorzieningen
Renovatie TWINS
Investeringen dienstverlening
Loskade Vijf Eiken
Slotjes Midden
Zwembadvoorzieningen

807
68
53
155
470
50
57
138
13
30
1.870
11
75
900
650
1.900
1.360

Jaar
2013
800

800

Perspectiefnota 2013

Jaar
2014
0

Jaar
2015
600

> Jaar
2015
-550

0

-400

-1.300

1.000

750
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Bedrag * € 1.000
Uitgaven nog te besluiten
Slotbossentorenpark
Groot onderhoud stadhuis
Sloop brandweerkazerne
Slotjesveld
Landschapspark Oosterhout- Breda
Huis van Amateurs
Sportcomplex De Contreie
Permanente school De Contreie
De Contreie Ecozone
Gymzaal Santrijn
Investeringen TSC
Totaal
Over gehele periode

Jaar
2012
6.660
160

Jaar
2013
8.845

Jaar
2014
300

Jaar
2015
1.600

> Jaar
2015
4.210
PM

300
PM

3.000

PM

595
600
3.850
4.210
2.600
1.200

1.600

3.300
15.122
30.927

9.645

300

2.200

3.660

Opvallende posten:
• Van het beginsaldo van € 29,7 miljoen is al een bedrag van € 8,2 miljoen bestemd voor
uitgaven waartoe de gemeenteraad reeds heeft besloten. Grote posten hierin zijn de
renovatie van het stadhuis, onderwijshuisvesting Hans Berger Kliniek, loskade Vijf Eiken,
Slotjes Midden en de afboeking van boekwaarde en sloopkosten in verband met nieuwe
zwemvoorziening.
• Slotjes Midden: het bedrag is gebaseerd op de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst en
actuele grondexploitatie.
• De investeringen in het kader van de business case dienstverlening worden in 2012 en 2013
voorgefinancierd uit de vrije reserve. Vanaf 2014 worden deze terugbetaald, hetgeen leidt tot
financiële neutraliteit in 2017.
• Groot onderhoud aan het stadhuis is conform het coalitieakkoord niet meer opgenomen als
claim ten laste van de vrije reserve. Voorheen was een totaalbedrag van € 10 miljoen
opgenomen. Op langere termijn zal er echter wel groot onderhoud nodig zijn aan het gebouw.
Er zal in beeld gebracht worden wat deze kosten ongeveer zijn en er zal nagedacht worden
over een systematiek om hier via een onderhoudsvoorziening voor te sparen via de reguliere
begroting.
• Voor Slotjesveld is er op dit moment geen actueel plan. Ten laste van de vrije reserve is
alleen de sloop van de voormalige brandweerkazerne voorzien. Dit betreft een bedrag van
circa € 0,3 miljoen. In voorgaande jaren was er voor het totale Slotjesveld nog een bedrag
opgenomen ter hoogte van € 4,6 miljoen. Toekomstige investeringen zullen via de reguliere
begroting moeten plaatsvinden.
• Landschapspark: bedrag wat vanuit verleden is gereserveerd en hierbij is er sprake van
cofinanciering met de provincie.
• Huis voor Amateurs: de gelden die in het verleden voor Schervenheuvel waren gereserveerd,
zijn op dit moment gereserveerd om een impuls te geven aan het nieuwe beleid omtrent
buurthuizen. Over de feitelijke invulling moet nog besloten worden.
• Kosten sportcomplex de Contreie zijn berekend, waarbij rekening is gehouden met een
ophoging van het gehele terrein. In de kosten zijn de grondaankopen opgenomen, de aanleg
van de velden en de realisatie van de bebouwing. Aangezien BTW declarabel is, is raming
lager dan oorspronkelijk.
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•

•
•

•

Voor de permanente school in de Contreie is naast een normbedrag voor de bouw van de
school, ook rekening gehouden met de grondkosten en met de meerkosten door de
vormgeving naar een Brede School. Over de invulling van de school wordt de komende
periode overleg gevoerd.
De kosten voor de aanleg Ecozone in de Contreie zijn berekend. Bij de aanleg van de
ecozone is rekening gehouden met subsidiemogelijkheden ter hoogte van € 400.000.
Gymzaal Santrijn door de uitvoering van de plannen in het Santrijngebied kan de bestaande
gymzaal niet worden gehandhaafd. De zaal kan niet worden gemist ten behoeve van het
geven van bewegingsonderwijs, vervanging is dus noodzakelijk.
Als gevolg van een besluit van de Raad is een programma van eisen opgesteld om het
sportpark TSC aan de Warande “up te graden”. Op basis hiervan zijn meerdere scenario’s
uitgewerkt. In totaal is er een bedrag van € 3,3 miljoen noodzakelijk voor de renovatie van het
TSC terrein en de aanleg van de openbare parkeervoorziening.

2. Verwachte inkomsten vrije reserve
In de perspectiefnota is ook een inschatting gemaakt van de toekomstige inkomsten in de vrije
reserve. Aangezien het hier veelal grondexploitatie betreft, is een hard getal moeilijk aan te geven en
is het bij een aantal projecten beter om in scenario’s te denken. In onderstaande tabel zijn de cijfers
weergegeven zoals deze op basis van de huidige inzichten naar onze mening realistisch zijn. Goede
monitoring is daarop vanzelfsprekend.
De volgende toekomstige inkomsten worden verwacht in de komende jaren. Het onderstaande beeld
geeft een zo goed mogelijke inschatting, waarbij de verwachte inkomsten verder in de toekomst meer
onzekerheid en risico in zich hebben.

Bedrag * € 1.000
Inkomsten
Vlindervallei
Veerseweg
Beneluxweg/kantoorlocatie
Uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken
Everdenberg Oost
De Contreie
Santrijn
Totaal
Over gehele periode

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

> Jaar
2015

375
70
500
5.000
2.000
16.000
3.500
70
27.445

875

-

-

26.500

* in deze positieve resultaten is geen rekening gehouden met de storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Conclusies:
 Totaal wordt het saldo van de inkomsten op dit moment begroot op zo’n € 27 miljoen. Dit in
een buitengewoon onzekere markt.
 Deze inkomsten zijn grotendeels toe te schrijven aan de grondexploitatie de Contreie.
 Positieve resultaten zijn direct gekoppeld aan de verkoop van de woningen en zijn veelal pas
na 2018 te realiseren.
 Voordelen voor de vrije reserve in de eerstvolgende jaren is beperkt te noemen.
 Voor de risico’s en scenario’s wordt verwezen naar de volgende paragraaf.
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3. Risicoposten en scenario’s
Het verloop van de vrije reserve is geen statisch geheel, zeker niet in deze tijd. Zoals eerder
aangegeven is het verstandig te denken in scenario’s. Scenario’s die bandbreedten aangeven
waarbinnen de vrije reserve zich kan begeven. Om hier een beeld van te geven zijn de volgende
risicoposten uitgewerkt:

Bedrag * € 1.000
Risicoposten
Risicopost grondexploitaties
Risicopost winstgevendheid de Contreie
Risicopost grondexploitatie Zwaaikom
Risicopost grondexploitatie Santrijn
Risicopost uitkering escrow Intergas
Totaal
Over gehele periode

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

> Jaar
2015
PM
8.000
PM
3.500

2.931
2.931
14.431

0

0

0

11.500

Voor sommige posten zijn geen bedragen te noemen, maar zijn wel reële risico’s.
Deze posten betreffen risicoposten bovenop risicovoorzieningen die reeds getroffen zijn voor
bijvoorbeeld grondexploitatie Zwaaikom.

Nadere toelichting:
Risicopost grondexploitaties
De totale boekwaarde van de grondexploitatie bedraagt per 1-1-2012 € 61 miljoen. Dit betekent dat er
voor dit bedrag geïnvesteerd is in gronden en in gemaakte kosten voor bouw- en woonrijpmaken,
plankosten e.d. Belangrijke posten in deze boekwaarde zijn:
– De Contreie € 34 miljoen;
– Weststad: € 7,3 miljoen;
– Everdenberg Oost: € 5 miljoen;
– Zwaaikom: € 2,6 miljoen;
– Dorst: € 2,6 miljoen
– St. Josephstraat: € 2 miljoen
Over de projecten Dorst en St. Josephstraat zijn afspraken met externen gemaakt waardoor het risico
over deze boekwaarde beperkter is. Door het in de verkoop brengen van het resterende kavel op
Weststad is ook het risico over deze boekwaarde relatief beperkt.
Doelstelling is om de totale investeringen op termijn (minimaal) terug te verdienen. De mate waarin
dat kan is uiteraard afhankelijk van afzetmogelijkheden, renteontwikkelingen e.d. Gezien de huidige
woningbouwmarkt is dit zeker een groot risico.
Om dit risico te ondervangen is er een zogenaamde algemene bedrijfsreserve ingesteld, die per 1-12012 een saldo kende van € 9 miljoen. In hoeverre dit saldo voldoende is, is lastig in te schatten.
Gezien de ontwikkelingen op de woningbouwmarkt en de financiële crisis (hetgeen zou kunnen leiden
tot rentestijgingen) is het verstandig om deze reserve aan te vullen tot € 12 miljoen. Een voorstel
daartoe vindt plaats bij de saldobestemming van de jaarrekening 2011.
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Risicopost winstgevendheid de Contreie
In de Contreie worden zo’n 800 woningen, een sportcomplex en een multifunctionele accommodatie
gerealiseerd. Aan de westzijde wordt de wijk begrensd door een ecologische verbindingszone.
De huidige raming voor de grondexploitatie van de Contreie resulteert in een verwachte winst van
€ 16 miljoen. Dit is echter op basis van de huidige inzichten en inschattingen. Gezien de boekwaarde
van € 34 miljoen vormt dit een groot risico. De huidige raming is gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
 Uitgifte van gronden is gefaseerd van 2012 tot en met 2023
 Rentepercentage is gebaseerd op 4,5% voor deze periode;
 Voor inflatie is uitgegaan van 1% per jaar voor deze periode;
 Voor de opbrengsten is uitgegaan van een stijging van 2% per jaar voor deze periode.
Deze uitgangspunten vormen ook het risico van de grondexploitatie. Vandaar ook dat er meerdere
scenario’s zijn berekend om een indicatie van de effecten zichtbaar te maken.
Scenario
Opbrengststijging 1% (ipv 2%) per jaar
Opbrengststijging 0% (ipv 2%) per jaar
Rentestijging van 4,5% naar 6%
Kostenstijging geen 1% maar 2%

Effect
Negatief effect van € 6,5 miljoen
Negatief effect van € 9,5 miljoen
Negatief effect van € 2,5 miljoen
Negatief effect € 1,5 miljoen

Uiteraard kunnen deze scenario’s is wisselende vormen samen optreden.
De conclusie uit deze analyse is dan ook dat het verstandig is om de mogelijke winsten vanuit de
Contreie zeker niet op voorhand in te zetten voor andere projecten. Daarnaast is het verstandig om
rekening te houden met een risicobuffer binnen de vrije reserve van gelden van ruwweg € 8 miljoen
(de helft van de verwachte opbrengst).

Risicopost grondexploitatie Zwaaikom
De boekwaarde van Zwaaikom is op dit moment “slechts” 2,6 miljoen. Dit wordt echter veroorzaakt
door er reeds € 5,3 miljoen aan inkomsten is ontvangen uit subsidies en vanuit de bijdrage van
projectontwikkelaars. De feitelijk gemaakte kosten voor verwerving en plankosten bedragen € 7,9
miljoen, waarvan € 3,2 miljoen aan verwerving gronden.
De risico’s binnen de Zwaaikom bestaan voornamelijk uit:
 Woningbouw en afzet van de woningen;
 Verwerving gronden vaste wal.
Voor de woningbouw is de constatering dat in het huidige plan voor de vaste wal veel appartementen
zijn opgenomen. Gezien de huidige marktontwikkeling is herbezinning hierop noodzakelijk. Wanneer
deze meer omgevormd worden naar stadswoningen ontstaat er een concurrentie met het plan de
Contreie. Van belang is om deze plannen goed op elkaar af te stemmen.
De verwerving van de gronden aan de vaste wal verloopt moeizaam en zonder deze gronden kan niet
gestart worden met de ontwikkeling van het project. In 2011/ 2012 is een nieuw taxatierapport
opgesteld. Over de uitkomsten daarvan wordt de gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd.
Voor Zwaaikom is reeds een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 8 miljoen. Gezien de
risico’s is het reëel te verwachten dat op basis van het huidige plan dit verlies stijgt. Hoe groot dit is, is
op dit moment niet in te schatten, vandaar dat deze post als pm is opgenomen.
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Risicopost grondexploitatie Santrijn
Binnen het project Santrijn wordt op dit moment rekening gehouden met een winst uit de
grondexploitatie van € 3,5 miljoen. In dit project zitten een groot aantal appartementen, waarbij de
afzetbaarheid een risico vormt. Het moment van winstneming, inclusief de hoogte is dus onzeker.
Vanuit solide beleid is het daarom verstandig om op dit moment niet te rekenen met een positief
resultaat uit de grondexploitatie. Binnen het aangepaste plan voor het Santrijngebied is dit positieve
saldo ook niet noodzakelijk om de investeringen te kunnen financieren.

Risicopost uitkering escrow Intergas
Het netwerkbedrijf Intergas is verkocht. Dit heeft geleid tot een opbrengst in 2011 ter hoogte van € 6,7
miljoen. Dit bedrag is in 2011 gestort in de vrije reserve.
Bij de overeenkomst is een deel van de opbrengst achtergehouden in een zogenaamd escrow voor
mogelijke risico’s. Afgesproken is dat in 2012 en 2018 respectievelijk een extra uitkering van € 2,5 en
€ 0,8 miljoen mogelijk is. Per 1 januari 2012 is er nog een boekwaarde van de aandelen aanwezig
van € 2,9 miljoen. Het risico bestaat dat indien de escrow niet tot uitbetaling komt, de boekwaarde van
de aandelen ten laste van de vrije reserve gebracht moet worden.

4. Confrontatie beschikbare en benodigde middelen vrije reserve
Wanneer de geactualiseerde kosten, opbrengsten en risico’s binnen de vrije reserve worden afgezet
tegenover elkaar ontstaat het volgende beeld.
Saldo vrije reserve
Stand per 1-1
Toekomstige uitgaven
Toekomstige inkomsten
Risicoposten
Ontwikkeling vrije reserve

Jaar
2012
29.760
-15.122
70
-2.931
11.777

Jaar
2013
11.777
-9.645
875
0
3.007

Jaar
2014
3.007
-300
0
0
2.707

Jaar
2015
2.707
-2.200
0
0
507

> Jaar
2015
507
-3.660
26.500
-11.500
11.847

Uit het bovenstaande overzicht blijkt we de komende jaren fors interen op onze vrije reserve en dat
voeding van de reserve geheel afhankelijk is van de ontwikkelingen binnen de Contreie. Voor de jaren
tot en met 2015 is er wel sprake van een evenwicht tussen baten en lasten binnen de vrije reserve.
Hieruit volgt dat zéér terughoudend omgegaan moet worden met het initiëren van nieuwe
investeringen ten laste van de vrije reserve (hiervoor is geen ruimte) en dat kritisch gekeken moet
worden naar de omvang van de investeringen die reeds opgenomen zijn als prognose.
De druk op de vrije reserve wordt dan ook niet verder vergroot door nieuwe projecten toe te
voegen en er wordt blijvend kritisch gekeken naar de omvang van reeds opgenomen
investeringen.
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6. Reserve Bovenwijkse voorzieningen
De reserve bovenwijkse voorzieningen wordt gevoed vanuit grondexploitaties en is bedoeld om
infrastructurele investeringen te bekostigen die indirect verbonden zijn aan deze ontwikkelingen.
Per 1-1-2012 bedraagt het saldo van deze reserve € 11,9 miljoen. De volgende projecten zijn
voorzien:
Stand op 01-01-2012
Bijdrage aan grex De Contreie voor reconstructie Burg. Huibregts
Schiedonlaan Weststadweg
Nieuwe aansluiting Weststadweg/ Bovensteweg incl. fietsvoorzieningen
Voorzieningen Wilhelminakanaal-zuid/Eikdijk
Aanpassing kruispunten t.g.v Zwaaikom
Aansluiting Weststadweg op A 59
Aanpassing rotonde Weststadweg/Technologieweg
Aanpassing infra particuliere ontwikkelingen (Statendam,Hamo)
Totale begrote kosten

€ 11.926
€ 1.219
€ 3.411
€ 50
€ 830
€ 1.875
€ 2.500
€ 145
€ 10.030
€ 1.896

Nog beschikbaar

Deze posten omvatten in totaal ruim € 10 miljoen. De overige bijna 1,9 miljoen zijn niet specifiek
benoemd, maar zijn wellicht nodig om bovenstaande werken uit te voeren, gezien het feit dat de
benoemde infrastructurele projecten merendeel nog in de planvormingsfase verkeren.
Vanuit de diverse grondexploitaties worden in de toekomst nog stortingen gedaan. Deze zijn echter
gekoppeld aan de grondverkopen en dus qua termijn onzeker. Vanuit de Contreie komt op termijn een
bedrag van circa € 2,75 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is opgenomen binnen de verwachte winst
van het project.
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7. Reserve Santrijn
Naast de vrije reserve wordt de investeringscapaciteit in belangrijke mate ook bepaald door de
bestemmingsreserve voor de ontwikkeling van het Santrijngebied. Per 1-1-2012 is in deze reserve (na
aftrek van het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet) een bedrag beschikbaar van
€ 18,9 miljoen.
Santrijn
De bestemmingsreserve voor het Santrijngebied bedraagt per 1 januari 2012 € 19 miljoen. Aangezien
de bezuinigingsopgave van de bibliotheek pas gehaald kan worden na uitbreiding van
de centrale vestiging en het treffen van de overige flankerende maatregelen, wordt het maximale
tekort op de taakstelling voor de komende drie jaar ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.
Beschikbaar is, na aftrek van deze kosten, afgerond een bedrag van € 18,4 miljoen.
Op basis van het geactualiseerde masterplan bedragen de investeringen in het gebouw de Bussel
€ 14,85 miljoen. Resteert er een bedrag van € 3,55 miljoen.
Ten aanzien van de kosten voor de aanpassing van de huidige H19 dient te worden opgemerkt dat
hier rekening dient te worden gehouden met een mogelijke investering in de huidige accommodatie
aan de Heuvel. Op dit moment doen wij hiernaar nader onderzoek. Op basis hiervan zal een concrete
berekening volgen. Realisatie van het voorkeursalternatief kan dus worden gedekt vanuit de
bestemmingsreserve. De opbrengsten uit de grondexploitatie kunnen terugvloeien in de Vrije reserve.
Over de dekking van het onrendabele deel van de parkeergarage wordt voorgesteld binnen het
masterplan om deze te dekken uit het parkeerfonds. Gezien het verloop van de vrije reserve is het
niet mogelijk om deze te bekostigen uit deze reserve.
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8.

Bijlagen

218
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Bijlage 1 Voortgang operatie Stofkam
De kolom “Gereed Ja/Nee” geeft aan of dit punt qua politieke besluitvorming afgerond is.

Nr
U

Ombuigingen
Bestuur/ Raad
Mogelijke
ombuigingen
raad en griffie

Totaal programma
Nr

1

2

3

Ombuigingen
Bestuur/
College &
Dienstverlening
Halveren
opleidingsbudget
college
Versobering
kosten en
verhoging
inkomsten
publieksdiensten
Terugbrengen
kosten
verkiezingen

Totaal programma

42

Jaar
2011
16

Jaar
2012
16

Jaar
2013
16

Jaar
2014
16

Jaar
2015
16

16

16

16

16

16

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

5

14

14

14

14

ja

Is taakstellend verwerkt in
de begroting.

16

11

11

11

11

ja

is uitgevoerd en
gerealiseerd

21

0

21

49

21

ja

De ombuigingen zijn wel
gerealiseerd. Per saldo
levert het echter tov de
begroting €5.000 minder
op dan in stofkam is
opgenomen. (was 26
wordt 21)

42

25

46

74

46
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Gereed
ja/nee
ja

Stand van zaken
De fractievoorzitters
hebben besloten om de
raadsexcursie te
schrappen (7.750), het
budget voor representatie
te verlagen met 2.910 en
het budget voor raads- en
fractieondersteuning te
verlagen met 5.000.

Stand van zaken

Nr
1

Ombuigingen
Woonomgeving
Toepassen
chemische
onkruid
bestrijding
Besparing op
groot onderhoud
wegen

2

Onderhoudsniveau Centrum
naar niveau B

3

Eigen
lichtontwerpen
openbare
verlichting

4

5

Jaar
2011
0

Jaar
2012
0

Jaar
2013
0

Jaar
2014
0

Jaar
2015
0

164

Gereed
ja/nee
ja

ja

170

218

218

218

218

ja

0

25

25

25

25

ja

Minder adviezen
openbaar groen

12

12

12

12

12

ja

Omvormen van
groen (van
heesters naar
gazon)

0

0

0

0

0

ja
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Stand van zaken
Door de gemeenteraad is
besloten om deze
ombuiging niet door te
voeren (oktober 2011).
Als gevolg van de
besluiten omtrent de
ombuigingen binnen de
openbare ruimte
(chemische
onkruidbestrijding en
omvormen groen) is
besloten om een
algemene taakstelling in
2012 op te leggen binnen
groot onderhoud wegen.
Dit om te voorkomen dat
er een tekort in 2012 zou
ontstaan
De ombuiging van
€ 250.000 is voor
€170.000 uitvoerbaar,
zijnde het bedrag dat extra
toegevoegd is toen het
Centrumonderhoud van B
naar A ging. Verdere
bezuinigingen zullen ertoe
leiden dat het
onderhoudsniveau zeer
waarschijnlijk onder B zal
uitkomen. Financieel
nadeel van 80.000 euro
structureel.
Kleine lichtprojecten voor
vervangingsprojecten niet
uitbesteden, maar zelf
tekenen. Dit bespaart
€ 25.000. Hiervoor is
echter 0,2 fte schaal 10
aan formatie voor nodig
(€ 12.652, zit al in
begroting 2012) en
eenmalig opleidingskosten
(13.000 euro).
Is verwerkt in begroting
2011 en wordt naar
gehandeld.
Door de gemeenteraad is
besloten om deze
ombuiging niet door te
voeren (oktober 2011).
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Nr
6

7

U

U

U

Ombuigingen
Woonomgeving
Verwijderen
bloembakken

Jaar
2011
20

Jaar
2012
20

Jaar
2013
20

Jaar
2014
20

Jaar
2015
20

Gereed
ja/nee
ja

Halveren
budgetten
buurtbeheer
Verlagen
onderhoudsniveau openbaar
groen van B naar
C
Klachtenafhandeling
openbare ruimte

50

50

50

50

50

ja

212

212

212

212

ja

0

0

0

0

ja

Verhogen
inkomsten
lichtreclames en
billboards

Totaal programma

44

0

nee

252

701

537

537

537
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Stand van zaken
In combinatie te zien met
voorstel over
straatmeubilair. De totale
ombuiging van 40.000
wordt gerealiseerd door
weghalen van
bloembakken en banken
(minder onderhoud) en via
sponsoring van rotondes.
Evaluatie buurtbeheer is
vastgesteld en de korting
op het budget is verwerkt.
Door de gemeenteraad is
besloten om deze
ombuiging door te voeren
(oktober 2011).
Geïmplementeerd via het
groenonderhoudsbestek.
Resultaat is dat voor
hetzelfde budget meer
gedaan wordt. Is
onderdeel ombuiging
PBS.
In december is door het
college besloten tot
aanbesteding van AO
informatiepanelen.
Uitwerkingsopdracht is
meegenomen bij de
ombuigingen 2013.

Nr
1

2

U

U

Ombuigingen
Veilig
Lagere kosten
paraatheid
brandweer
Herijken
aansprakelijkheidsverzekering
Invoeren
bestuurlijke
strafbeschikking
Overlastgevende
jongeren

Totaal programma

Nr

1

2

3

4

U

Ombuigingen
Verkeer &
Mobiliteit
Kosten
bewegwijzering
verkeer verlagen
Halveren areaal
straatmeubilair

Lagere kosten
fijnmazig
openbaar
vervoer
Invoeren leges
1e parkeervergunning

Verbeteren
exploitatie
fietsenstalling

Jaar
2011
75

Jaar
2012
75

Jaar
2013
75

Jaar
2014
75

Jaar
2015
75

Gereed
ja/nee
ja

13

13

13

13

ja

Ombuiging is verwerkt.

ja

Financiële effecten
beperkt, gekoppeld aan de
inkomsten uit handhaving.
Evaluatie Jeugdveiligheid
is vastgesteld. Vanaf 2013
is het budget verlaagd
n.a.v. het wegvallen van
de rijkssubsidie. Is ook
onderdeel voor discussie
ombuigingen 2013.

ja

75

88

88

88

88

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

25

25

25

25

25

ja

20

20

20

20

20

ja

80

80

80

80

80

ja

65

65

65

65

65

ja

108

108

108

108

ja
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Stand van zaken
Is gerealiseerd via
regionalisering brandweer

Stand van zaken

Is verwerkt in begroting
2011 en wordt naar
gehandeld.
In combinatie te zien met
voorstel over
straatmeubilair. De totale
ombuiging van 40.000
wordt gerealiseerd door
weghalen van
bloembakken en banken
(minder onderhoud) en via
sponsoring van rotondes.
Is verwerkt in begroting
2011 en wordt naar
gehandeld.
Per 1 januari 2011 is de
eerste
bewonersvergunning
betaald. In het totaal
aantal uitgegeven
vergunningen is een
verschuiving te zien. De
meeropbrengsten worden
als realistisch beschouwd.
Hernieuwde afspraken
met !GO hebben geleid tot
deze besparing.
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Nr

Ombuigingen
Verkeer &
Mobiliteit
Invoeren real
time parkeren
uitstellen

Jaar
2011

Totaal programma

190

298

298

298

298

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

325

279

279

279

279

ja

0

0

0

0

nee

0

160

160

nee

U

Nr

1

2

3

Ombuigingen
Natuur, Milieu &
Afval
Kosten van
kwijtschelding tlv
afvalstoffenheffing
Aanpassing
inzamelingsbeleid afval
Uitsplitsing GFT
afval

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee
ja

4

Verbeteren
efficiency
composteerinrich
ting

40

40

40

40

ja

5

Afval omzetten
naar biomassa

19

19

19

19

ja

6

Verwerken hout
uit projecten

8

8

8

8

ja
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Stand van zaken

In april 2011 heeft college
voorstel aangenomen om
invoering uit te stellen en
in 2013 opnieuw te bezien
of en wanneer we real
time parkeren willen
invoeren. Financieel
voordeel t.o.v. de
begroting nihil.

Stand van zaken

Gerealiseerd via begroting
2011, bevestigen via nota
heffingen.
Gezien invoering Diftar is
deze ombuiging uit de
begroting 2012 gehaald.
Pas na de implementatie
van Diftar zal dit
onderzoek uitgevoerd
gaan worden. Dit zal
starten in 2014.
De incidentele inhuur van
machines is omgezet in
een structurele inhuur. Via
de Europese aanbesteding is de inhuur van
machines een stuk voordeliger geworden. De
besparing is € 40.000 per
jaar.
Na toezegging aan de
raad in november 2011
wordt alleen over niet tot
compost te verwerken
deel verkocht.
Dit is in 2011 ingevoerd en
heeft €7.500 opgeleverd.

Nr

7

8

9

10

11

Ombuigingen
Natuur, Milieu &
Afval
Verlengen afschrijvingstermijn
riolering
Inspectiecyclus
riolering naar 15
jaar
Kosten van
kwijtschelding
ten laste van
rioolheffing
Toerekenen
veegkosten en
kosten
onderhoud sloten
aan rioolheffing
Kostenbesparing
en invoering
diftar

Onderzoek naar
uitbesteden
afvalinzameling
(incl.
milieustraat)
Totaal programma

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

331

325

334

334

334

ja

Is administratief verwerkt
in 2010.

15

15

15

15

15

ja

Wordt in praktijk
toegepast.

130

170

170

170

170

ja

Gerealiseerd via begroting
2011 en bekrachtigd via
raadsnota heffingen.

250

250

270

270

270

ja

Gerealiseerd via begroting
2011 en bekrachtigd via
raadsnota heffingen.

nee

U

Nr

1

2

3

Ombuigingen
Bouwen en
Wonen
Invoeren
welstandsvrij
bouwen

Verlagen budget
actualisering
bestemmingsplannen
Opheffen
woonfonds

nee

1051

1106

1135

1295

1295

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

5

5

5

5

nee

20

20

20

ja

226

ja

Perspectiefnota 2013

Stand van zaken

Op 18 oktober 2011 is
door de raad besloten de
tariefdifferentiatie in te
voeren. Na invoering van
diftar zal in 2013 het
onderzoek plaatsvinden
naar uitbesteding.
Zie bovenstaande.

Stand van zaken

In operatie stofkam is er
een bezuiniging in het
kader van welstandsvrij
bouwen opgenomen ter
hoogte van € 106.000.
Deze ombuiging wordt
conform voorstel voor
€ 5.000 gerealiseerd.
Uitvoering actualisatie
volgens planning, dus in
2013 nog steeds haalbaar.
De reserve is in 2011
opgeheven en de helft is
verrekend met
Thuisvester.
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Nr

Ombuigingen
Bouwen en
Wonen
4 Stoppen met
gemeentelijke
monumentensub
sidie
5 Budgetten
monumentenzorg aanpassen
Totaal programma

Nr
1
2
3

4

5

6

U

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

50

50

50

50

50

ja

Is geëffectueerd na
intrekking
monumentenverordening

27

27

27

27

27

ja

Is geëffectueerd

303

82

102

102

102

Ombuigingen
Werk & Inkomen
Stoppen
parkmanagement
Verlagen budget
toerisme
Opheffen
erfdienstbaarheid
stamlijn De Vijf
Eiken

Jaar
2011
15

Jaar
2012
15

Jaar
2013
15

Jaar
2014
15

Jaar
2015
15

Gereed
ja/nee
ja

is geëffectueerd

6

6

6

6

6

ja

is geëffectueerd

ja

Aanpassen
algemene
budgetten sociale
zekerheid
Afschaffen
regeling chronisch
zieken en
gehandicapten
Woonkostensubsi
die stopzetten en
afbouwen

41

41

41

41

41

ja

75

75

75

75

75

ja

voorstel opheffing aan
wederpartij gestuurd,
notariële afwikkeling in
2011 verwacht, realisatie
vanaf 2012
diverse budgetten, min of
meer scherpe actualisaties, verwachting is dat
dit wordt gerealiseerd
reeds afgeschaft en
hiermee is de ombuiging
gerealiseerd

28

28

ja

2

Geen bijzondere
bijstand in
medische kosten

Totaal programma

48

2

ja

139

137

137

167

165

Perspectiefnota 2013

Stand van zaken

Stand van zaken

de afbouwregeling is
ingegaan, exactere
bedragen zijn nog niet te
geven.
Staat in het beleidsplan
2011. 15 februari 2011 in
de Raad vastgesteld. De
bijzonder bijstand voor
medische kosten is
afgeschaft. Er is geen
noodzaak om de dekking
van de Collectieve
Zorgverzekering voor
Minima (CZM) uit te
breiden, omdat de huidige
voorziening toereikend en
passend is. Jaarlijks wordt
onderzocht hoe de CZM
geoptimaliseerd kan
worden.

Nr

1

2
3

Ombuigingen
Programmering
van de Stad
Lagere kosten
onderhoud
kunstwerken
Verkopen Slotje
Brakestein
Ombuigingen
bibliotheekvoorziening 2012

4

Omvormen filialen
Dommelbergen en
Oosterheide

U

Kosten
doorberekenen
aan evenementen

Totaal programma

Nr

1

2

3

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

5

5

5

5

5

ja

0

0

146

146

146

nee

39

110

110

110

110

ja

190

ja

nee

44

115

261

261

451

Ombuigingen
Onderwijs,
Jeugd en
Voorschool
Leerlingenvervoer
aanpassen
afstandscriterium

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

74

74

74

74

ja

Verlagen
investeringsbedrag onderwijshuisvesting
Sluiten
jongerencentrum
De Wieken

22

70

69

67

65

ja

12

12

12

12

12

ja

34

156

155

153

151

Totaal programma
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Stand van zaken

Is gerealiseerd

Het Slotje is in de markt
gezet.
Theek 5 heeft in 2012
reeds eigen voorstellen
gedaan ter hoogte van
€ 110.000.
De taakstelling op de
bibliotheekvoorziening is
uitgesteld tot 2015 en
vastgesteld op 300.000
per jaar. Termijn is
gekoppeld aan de
ontwikkeling in het
Santrijngebied. E.e.a.
conform raadsbesluit in
januari 2012.
Wordt meegenomen bij
het opstellen van nieuwe
afspraken in verband met
leges vergunningverlening.

Stand van zaken

In april 2011 heeft de
Raad de verordening
aangepast. Hiermee wordt
een voordeel gerealiseerd
van €74.000 vanaf het jaar
2012.
Voordeel gerealiseerd via
vaststelling IHP

Is gerealiseerd. Bedrag
van 11.900 voor de
Wieken is uit OPC surplus
welzijn gehaald
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Nr

1

2

3

4

5

U

U

Ombuigingen
Maatschappelijke
Zorg
Geen extra
gemeentelijke
bijdrage
volwasseneducatie
Taakstellende
korting WMO
budgetten

Besparing op
medische
adviezen WMO
Kosten
gemeentelijke
uitvaart
maximaliseren
Kosten
administratieve
ondersteuning
SBO doorrekenen
in grafrechten
Onderzoek
maatschappelijke
functie
buurthuizen en
spreiding ervan

Evalueren
Oosterhoutpas

Totaal programma

50

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

83

83

83

83

83

ja

Is geëffectueerd

ja

Dit bedrag is in 2011
gelijk verdeeld over de
individuele en collectieve
voorzieningen. Dit is voor
het gedeelte van de
individuele voorzieningen
gerealiseerd door
besparing op medische
adviezen WMO.
Is gerealiseerd.

152

5

80

80

80

80

ja

5

5

5

5

ja

nee

138

184

184

184

Is onderdeel van taakstelling
subsidies

240

306

352

352

ja

ja

352
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Stand van zaken

indien het voorvalt wordt
dit toegepast.

Ombuiging teruggedraaid
in afwachting van nader
vast te stellen
randvoorwaarden.
Verenigingsondersteuning
is afgerond.
Activiteitencentra gaan
open per 1 april 2012.
Voor 2012 is een
besparing van € 138.000
gerealiseerd, voor 2013
en verder jaarlijks een
besparing van € 184.000.
Bij herbestemming van de
huidige locaties moet
eenmalig rekening
worden gehouden met de
afschrijving van de
boekwaarde.
Na evaluatie is besloten
om de subsidie voor de
Oosterhoutpas stop te
zetten. Aanvullende
ombuigingen zijn
meegenomen voor 2013.

Nr
1

Ombuigingen
Sport
Andere bemesting
sportvelden

U

Sluiten van
zwembad de
Blikken, inclusief
overkapping
recreatieoord de
Warande

U

Verbeteren
exploitatie
zwembaden

Totaal programma

Jaar
2011
10

Jaar
2012
10

Jaar
2013
10

Jaar
2014
10

Jaar
2015
10

Gereed
ja/nee
ja

ja

77

154

154

154

154

87

164

164

164

164
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ja

Stand van zaken
Bij de inkoop van
meststoffen is hier
rekening meegehouden
Door gemeenteraad is
besloten om gelden
beschikbaar te stellen
voor realisatie plan
(maart 2012). Ten
opzichte van de
begroting zal dit geen
besparing betekenen.
Deze ombuiging heeft
geen gevolg voor de
begroting. Er zijn o.a. de
volgende maatregelen
genomen om de
overschrijding van de
exploitatie te verkleinen:
Gedeeltelijk omzetten
personeel derden naar
vastpersoneel; meer
aandacht en inzet voor
PR-activiteiten en
promotie (meer
inkomsten) - Invoering
maandkaart zwemlessen,
Attracties recreatieoord
de Warande minimaal
geopend. Ondiepe baden
de Warande gesloten tot
13.00 uur van maandag
t/m vrijdag. Tijdens
recreatief zwemmen van
7.00-8.15 uur alleen
diepbassin open in
zwemvoorziening
Arkendonk.
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Nr

1

2

3

U

U

Ombuigingen
Productondersteu
ning
Aanpassen
budgetten GEO
informatie
Leges voor leidingvergunningen

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

10

10

10

10

10

ja

13

30

30

30

30

ja

Afschaffen
kerstpakketten
Verlagen
opleidingsbudget
personeel
Besparingen facility

15

15

15

15

15

ja
ja

nee

Gemeentelijk
vastgoed

Totaal programma

52

78

ja

38

133

55

55

55

Perspectiefnota 2013

Stand van zaken

Is verwerkt in begroting
2011 en wordt naar
gehandeld.
De verordening hiervoor
is eind 2011 aangepast.
Per 2012 worden leges
geheven.
afgerond
Op basis van voorstel
effecten
septembercirculaire.
Binnen het facilitaire
werkveld worden
verschillende onderdelen
onderzocht op
besparingsmogelijkheden
. Dit betreft vooral
catering en telefonie.
Voor restaurant is
samenwerking gezocht
met WAVA/!GO.
Reprodiensten worden in
4e kwartaal 2012
aanbesteed. Voor
mobiele telefonie wordt
qua aanbesteding
meegelift op landelijke
aanbesteding.
Er is een collegebesluit
genomen over de
scheiding van rollen
binnen het vastgoed,
inzichtelijk maken van
alle gebouwkosten en het
invoeren van een
kostprijsdekkende huur.
Levert geen directe
bezuiniging op.

Nr

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Gereed
ja/nee

1.300

450

100

0

0

ja

Totaal programma

1.300

450

100

0

0

Subsidies
Ombuiging 2011
(1,5%)

2011
91

1

Ombuigingen
Algemene
dekkingsmiddelen
Rentevoordelen
investeringen

Aanvullende
ombuigingen 2012
Ombuiging 2013 (6%)
Ombuiging 2014 (9%)
Ombuiging 2015 (11%)
Totale ombuiging
cumulatief
Taakstelling
Nog te realiseren

2012

2013

2014

2015

91

91

91

91

312

386

403

91

240
331

403

477

494

91
-

182
149

363
40

544
-67

665
-171

-

Gemeenschappelijke regelingen

Stand van zaken

Extra rentevoordelen
worden niet meer
meegenomen als
bezuinigingsvoordeel. Dit
om e.e.a. zuiver te
houden.

Stand van zaken
Is gerealiseerd als een
efficiencykorting op de
subsidiebudgetten 2011. Bij de
subsidievernieuwing wordt gekeken
hoe de juiste verdeling verwerkt
moet worden
concreet ingevuld via apart voorstel
in begroting 2012.

Taakstelling voor 2014 en 2015 zit al
in de begroting.

2011

2012

2013

2014

2015

0%
0

3%
5

6%
11

9%
16

11%
20

Bijdrage aan GR Veiligheidsregio

0

0

0

0

0

Bijdrage aan GR Veiligheidshuis
Bijdrage aan GR Rewin
Bijdrage aan GR WAVA
Bijdrage aan GR KCV
Bijdrage aan GR OGZ
Bijdrage aan GR RAV

0
0
0
0
0
0
-

14
3
0
47
49
1
119

14
6
0
47
55
1
134

14
9
0
47
83
2
171

14
11
0
47
102
2
196

Korting
Bijdrage aan GR Regio West Brabant

Totale ombuiging

Perspectiefnota 2013
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