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Het eerste hoofdstuk geeft de algemene financiële
kaders en uitgangspunten weer. Daarnaast is een
actueel beeld geschetst van de toekomstige financiële
situatie. Dit leidt tot een totale financiële
ombuigingstaakstelling.

Voorafgaand aan de ombuigingen is in dit hoofdstuk
de opzet van de ombuigingsoperatie toegelicht.
Tevens is een samenvattend overzicht gegeven van
de ombuigingsvoorstellen.

In hoofdstuk 3 zijn de ombuigingen op de programmakosten toegelicht.
In hoofdstuk 4 zijn de ombuigingen op de subsidies
binnen de begroting toegelicht.

In hoofdstuk 5 zijn de ombuigingen op de
gemeenschappelijke regelingen binnen de begroting
toegelicht.

Ombuigingen Personeel

In hoofdstuk 6 zijn de ombuigingen op de personele
kosten binnen de begroting toegelicht.

Uitwerkingsopdrachten

In de bijlagen is een aantal cijfermatige overzichten
opgenomen. Als laatste bijlage is een afkortingenlijst
opgenomen.

Bijlagen

In de bijlagen is de scenario berekening van maart
2010 toegevoegd. Tevens is een samenvatting van
de benchmark personeel bijgevoegd.
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Inleiding
Natuurlijk is het zo dat het college voor een belangrijk deel gaat ombuigen vanwege de landelijke
financiële ontwikkelingen. Hoe groot deze exact zullen zijn, blijft onzeker en wordt voor een
belangrijk deel bepaald door het nieuwe kabinet. Echter het college ziet veel meer ontwikkelingen op
de gemeente Oosterhout afkomen, die nog veel belangrijker zijn om ervoor te zorgen dat het
voorzieningenniveau van de gemeente Oosterhout bestendig blijft voor de toekomst.
Zo wordt momenteel nagedacht over een reorganisatie van het openbaar bestuur. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten staat een overheid in drie lagen voor: Europa, Den Haag, en een
decentrale overheid - dat zijn wij, de gemeenten. Er komen nieuwe opgaven en
verantwoordelijkheden onze kant op. Dit betekent veel voor de eigen organisatie waarin tijd en
creativiteit vrijgemaakt moet worden om deze processen te begeleiden. Inzetten op samenwerking is
hierin noodzakelijk. Daarbij is het reëel te verwachten dat het nieuwe kabinet omvangrijke
maatregelen voorstaat, die stevig ingrijpen in de gemeentelijke organisatie. Nu wordt al gesproken
dat dit op termijn kan leiden tot een verdubbeling van het gemeentefonds (inclusief bijbehorende
verdubbeling van taken). Overigens gaat deze overheveling van taken meestal gepaard met een
taakstellende efficiencykorting.
Daarnaast de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Je kunt het je nu nauwelijks voorstellen, maar over
een jaar of tien ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. Dan moeten we de dienstverlening met minder
medewerkers op peil houden. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden, door te kijken of we geen
dingen doen die hun doel voorbij schieten.
De ombuigingen vallen dus binnen dat bredere kader van ‘klaar zijn voor de toekomst’, het is geen
puur financieel verhaal. Het is tijd om de organisatie grondig door te nemen, en bij elke dienst te
kijken: welke maatschappelijke relevantie heeft het dat de gemeente dit doet? Dat is de context
waarbinnen deze ombuigingen hun beslag krijgen.
Deze 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.
Het voorliggende resultaat komt voort uit deze vertrekpunten, waarbij kritisch gekeken is
naar alle producten van de gemeente.
Het college is zich ervan bewust dat de echte “Operatie Stofkam” nu pas begint. Papier is,
zoals iedereen weet, geduldig, maar nu is het tijd voor realisatie en uitvoering. Dit is een
grote uitdaging voor nu en in de toekomst. Zeker gezien de ontwikkelingen die nog
allemaal op de gemeente afkomen.
De uitvoering zal dan ook nadrukkelijk gevolgd worden en over de voortgang zal separaat
gerapporteerd worden.
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1. Financiële ontwikkelingen
1.1 Algemene financiële kaders en uitgangspunten
Het college hanteert voor deze bestuursperiode de volgende 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.
Investeringen
Het structurele investeringsniveau wordt gemaximaliseerd op € 4,2 miljoen, exclusief investeringen
op het gebied van riolering, afvalverwijdering en onderwijshuisvesting. Deze eerste twee
beleidsterreinen worden afzonderlijk beschouwd en worden gedekt via een kostendekkend tarief.
Het investeringsniveau is exclusief specifieke investeringen ten laste van de vrije reserve. Het
investeringsplan wordt jaarlijks opgesteld in de vorm van een uitvoeringsplanning, waarbij
aangegeven wordt wanneer investeringen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
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.
Doeluitkeringen
Aan taken/ opgaven waarvoor de gemeente van het rijk een doeluitkering ontvangt, wordt niet meer
uitgegeven dan het bedrag van de doeluitkering.
Reserves en voorzieningen
Medio 2010 is een nieuwe nota reserves en voorzieningen opgesteld, waarin alle reserves en
voorzieningen herijkt zijn. Tevens is kritisch gekeken naar de minimale hoogte van de algemene
reserve en de hoogte van de algemene bedrijfsreserve van de grondexploitatie. Bij reserves en
voorzieningen geldt het kader dat bij onvoldoende onderbouwing c.q. bestedingsplan de saldo’s
vrijvallen.
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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.
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. Voor zover het personeelskosten betreft die zijn verbonden aan
gemeenschappelijke regelingen, wordt hierop minimaal tien procent omgebogen.
Kosten derden
Onder kosten derden wordt verstaan de directe uitgaven die binnen de begroting worden gedaan
voor onder andere onderhoud groen, wegen, onderhoud, gas, water, licht e.d. Omtrent deze kosten
wordt de beleidslijn gekozen om in de komende 4 jaar zeer terughoudend om te gaan met
verhogingen van budgetten vanwege inflatie.
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.
Gewogen vacaturestop
Er is een gewogen vacaturestop ingesteld, waarbij opengevallen vacatures niet meer automatisch
worden gevuld. Het college krijgt de bevoegdheid om per opengevallen vacature een afgewogen
keuze te maken over de eventuele vulling van de vacature. Het voordeel hiervan is dat tijdig
geanticipeerd kan worden op ontwikkelingen.
Uitbesteding
Waar gemeentelijke diensten efficiënter door de markt kunnen worden uitgevoerd, dient dit te
gebeuren.
Vrije reserve
Het college kiest ervoor de spanning in de Vrije reserve van € 5 miljoen te verminderen door in deze
bestuursperiode niet te kiezen voor renovatie van het stadhuis.
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1.2 Huidige financiële begroting
De begroting 2010 is vastgesteld met de volgende financiële uitkomsten:
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal programma’s
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

129.991
128.274
1.717
1.382
3.099
0

136.803
135.550
1.253
1.517
2.728
-42

141.844
140.134
1.710
1.424
2.585
-549

138.250
135.445
2.805
1.154
2.519
-1.440

neutraal

nadeel

nadeel

nadeel

Om de begroting 2010 sluitend te krijgen is er vorig jaar al een ombuigingsactie geweest, waarmee
€ 1,7 miljoen in 2010 aflopend tot € 1,4 miljoen in 2012 is gerealiseerd. Deze ombuigingen zijn
voornamelijk gerealiseerd via een “kaasschaafmethode” en via ombuigingen binnen de
bedrijfsvoering. Conclusie uit de begroting 2010 is dat er in ieder geval in 2013 sprake zal zijn van
een tekort van € 1,5 miljoen.

1.3 Landelijke Ontwikkelingen
In het beleidsakkoord van het kabinet met de gemeenten van 25 maart 2009 zijn de volgende
afspraken gemaakt:
• Geen ombuigingen in 2009 en 2010;
• Stimuleringspakket van landelijk € 6 miljard;
• Ombuigingen vanaf 2011 (als de economie dit toelaat);
• Inzetten op loonmatiging;
• De accressystematiek wordt in 2009, 2010 en 2011 niet toegepast. Ook niet in relatie tot het
stimuleringpakket van het rijk.
De vertaling van deze afspraken is ondermeer zichtbaar in de mei- en septembercirculaire 2009 van
het Gemeentefonds. De ontwikkelingen van de accressen voor de jaren 2010 en 2011 is geraamd
op 0,5% nominaal en 0,0% voor reëel. Voor de jaren 2012 en 2013 is vooralsnog uitgegaan van een
pm-raming. Naar aanleiding van deze in de septembercirculaire opgenomen ontwikkeling verandert
het financieel perspectief zoals opgenomen in de begroting 2010 niet.
Conclusie: de bezuinigingen door het rijk in relatie tot de algemene uitkering zullen naar verwachting
pas vanaf het jaar 2012 echt gaan spelen.

Prognose toekomstige nadelen algemene uitkering
De hoogte van de algemene uitkering is direct gekoppeld aan de hoogte van de landelijke
bezuinigingen. Daarnaast is bepalend op welke beleidsvelden door het Rijk wordt bezuinigd.
Vrij snel na het verschijnen van de septembercirculaire 2009 verschenen berichten over mogelijke
effecten van bezuinigingen bij het rijk voor de gemeenten. Zo geeft de directeur directie Openbaar
Bestuur en Democratie van het ministerie van BZK aan dat hij uitgaat van een krimp van het
Gemeentefonds van 3,5 a 4% hetgeen uitkomt op een verlaging met circa € 3 miljard. Ondertussen
worden signalen steeds duidelijker dat dit meest negatieve scenario te pessimistisch zou kunnen
zijn, hoewel uiteraard door niemand op dit moment kan worden voorzien wat recente Europese
ontwikkelingen voor de Nederlandse economische groei gaan betekenen.
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In het voorjaar van 2010 zijn diverse landelijke werkgroepen aan de slag geweest om voorstellen te
presenteren. Eén van de voorstellen had betrekking op een volumekorting op de algemene uitkering
ter grootte van € 1,7 miljard, oftewel ongeveer 10% van de huidige omvang van het gemeentefonds.
De redenering van de werkgroep hierachter is dat de gemeenten in de afgelopen jaren veel meer
belastingontvangsten en overige eigen middelen (rente, dividenden, inkomsten grondexploitatie)
hebben gegenereerd dan waarmee bij de vormgeving van het verdeelstelsel van het gemeentefonds
in 1997 is gerekend. Door een benchmark onder de 217 (= 50%) goedkoopste gemeenten wat
betreft hun totale begroting is de hoogte van dat bedrag bepaald. De korting wordt als volgt
gerealiseerd.
Jaar
2012
2013
2014
2015

Landelijk bedrag
€ 425 miljoen
€ 850 miljoen
€ 1.275 miljoen
€ 1.700 miljoen

Bedrag Oosterhout
€ 1,28 miljoen
€ 2,55 miljoen
€ 2,83 miljoen
€ 5,10 miljoen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wijst deze volumekorting af en steekt in op handhaving
van de zgn. normeringsmethodiek, ook wel bekend als 'samen de trap op en samen de trap af'. Die
methodiek is tijdelijk tot en met 2011 buiten werking gesteld. Het herstellen van die methodiek werkt
volgens de VNG veel gunstiger uit dan een volumekorting.
Advies toekomstige prognose
Inmiddels is een veelheid aan voorstellen voor brede heroverwegingen inclusief een reactie van de
VNG bekend. Dat geldt ook voor de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen. Wat
vanaf 2012 uiteindelijk de effecten voor het gemeentefonds zullen zijn, is dus afhankelijk van de
wijze van voeding van het fonds (samen de trap op en af danwel een andere systematiek), en/of de
uiteindelijke bezuinigingen. In de verkiezingsprogramma’s lopen deze globaal uiteen van € 10 tot
€ 20 miljard. Uit de voorstellen van de werkgroep, de reactie van de VNG en de
verkiezingsprogramma’s valt geen eenduidige lijn te halen waarop een effect kan worden berekend.
Het is dus wachten op de formatie van een nieuw kabinet dat een beslissing neemt over het te
bezuinigen bedrag, het tempo van de bezuinigingen en de systematiek voor de voeding van het
gemeentefonds. Het is zeer de vraag of het kabinet hierover in de septembercirculaire al
mededelingen kan doen.
Als gemeente is het wel van belang een inschatting te maken voor de begroting 2011 enerzijds en
de toekomstige ombuigingen anderzijds.
Er zijn hierbij twee ontwikkelingen:
1. volumekorting
2. herstel normeringsmethodiek
Ad 1 Volumekorting
Er moet sterk rekening gehouden worden met een volumekorting vanaf 2012. Het gemeentefonds is
qua omvang immers de vierde post op de rijksbegroting en daarom ook een aantrekkelijke post voor
het Rijk om op te bezuinigen. De motivering van teveel eigen middelen is conform het provinciefonds
al een beproefde methode, die nog wetenschappelijk onderbouwd is ook. Het bedrag wordt inzet van
politieke discussie, maar € 800 miljoen tot en met 2015 zou reëel kunnen zijn, ofwel jaarlijks
oplopend € 200 miljoen.

12

Ombuigingsoperatie “Stofkam”

Ad 2 Herstel normeringsystematiek
Uitgangspunt is dat de normeringsmethodiek in 2012 wordt hersteld. De mate waarin gemeenten
samen de trap af gaan, is afhankelijk van besluitvorming door een nieuw kabinet. Hoe hoog zijn de
bedragen, in welk tempo worden ze doorgevoerd, welke deel slaat terug op het gemeentefonds? Bij
het uitgangspunt van een bezuiniging van € 15 miljard, waarvan 40% terugslaat op het
gemeentefonds. 17% van dit bedrag komt via het gemeentefonds beschikbaar en is dan € 1 miljard,
ofwel € 250 miljoen oplopend in de jaren 2012 tot en met 2015. De hogere belastingontvangsten
door economische groei tellen niet mee in de normeringsmethodiek.
Deze twee ontwikkelingen leiden tot de volgende prognose van de algemene uitkering:
Jaar
2012
2013
2014
2015

Landelijk bedrag
€ 450 miljoen
€ 900 miljoen
€ 1.350 miljoen
€ 1.800 miljoen

Bedrag Oosterhout
€ 1,35 miljoen
€ 2,70 miljoen
€ 4,05 miljoen
€ 5,40 miljoen

Conclusie 2: huidige ontwikkelingen leiden tot een financieel beeld wat minder pessimistisch is dan
het worst case scenario waarbij uitgaan werd van een korting van het gemeentefonds van € 9
miljoen
Conclusie 3: de korting van de algemene uitkering zal gefaseerd over de jaren 2012-2015
“uitgesmeerd” worden. Dit betekent dat onze eigen ombuigingsoperatie ook meer gefaseerd ingezet
wordt.

1.4 Toekomstige ontwikkelingen
De vraag, die naar aanleiding van de vorige paragraaf gesteld kan worden is:
Is totale ombuigingsoperatie ter hoogte van € 14 miljoen te hoog en moet dit verlaagd worden?
Dit antwoord hierop is: Nee
Een aantal economen in het land houdt voor Europa ernstig rekening met een herstel in de vorm van
een W (een “dubbele dip”), waardoor er zelfs weer een nieuwe recessie zou kunnen ontstaan.
Onduidelijk is dan uiteraard hoe diep de recessie zal zijn en wat dan de gevolgen voor de gemeente
is. Het is daarom ook goed om tijdig te anticiperen op mogelijke aanvullende tegenvallers. Diverse
ombuigingen kunnen in de tijd uitgezet worden en mede afhankelijk van financiële ontwikkelingen
daadwerkelijk tot realisatie komen.
Vandaar dat het college ervoor gekozen heeft om:
1. een totale ombuigingsoperatie ter hoogte van € 14 miljoen te realiseren in fasen (waarbij de
fasen niet zozeer in tijd zijn ingedeeld, maar ook parallel in tijd kunnen lopen naar gelang de
economische ontwikkelingen);
2. voor de eerste fase rekening te houden met de financiële ontwikkeling, zoals in voorgaande
paragraaf is beschreven (oplopend naar € 5,4 miljoen korting in het gemeentefonds);
3. Deze eerste fase ook te hanteren als basis voor de financiële begroting 2011-2015.
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1.5 Totale financiële taakstelling
Zoals aangegeven gaan we uit 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 de economische ontwikkelingen.
Op basis van de laatste ontwikkelingen, waarmee tijdens de start van de ombuigingsoperatie is uit
gegaan, is fase 1 op basis van de begroting 2011-2014 als volgt:
Bedragen * € 1.000
Exploitatieresultaat
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2011
2012
2013
2014
2015
-42
-549
-1.440
-1.440
-1.440
Begroting 2010
Mutaties:
-988
-2.043
-2.807
-4.234
-5.584
- algemene uitkering*
-2.110
-1.618
-1.494
-1.803
-1.803
- overige mutaties
-3.140
-4.210
-5.741
-7.477
-8.827
Saldo begroting 2011
voor ombuigingen
Stelpost buffer realisatie
-150
-300
-500
-700
-800
ombuigingen
-3.290
-4.510
-6.241
-8.177
-9.627
Totale minimale taakstelling
* de daling van de algemene uitkering is gebaseerd op de prognose van de landelijke ontwikkelingen, inclusief
autonome ontwikkelingen (wijziging aantallen e.d. )

Conclusie
Voor de eerste fase van de ombuigingsoperatie moet uitgegaan worden van een taakstelling ter
hoogte van circa € 3,3 miljoen in 2011, oplopend tot € 9,6 miljoen in 2015.

Toelichting:
1. Het huidige tekort binnen de meerjarenbegroting 2010 bedraagt op dit moment € 1,4 miljoen.
2. In de mutatie is het verwachte nadeel binnen de algemene uitkering opgenomen. Dit mede op
basis van de uitgangspunten, zoals toegelicht in paragraaf 1.3.
3. De overige mutaties zijn conform de begroting 2011. Deze mutaties zijn daarin toegelicht en
bestaan uit actualiseringen, personeelskosten (CAO stijging), kapitaallasten e.d.
4. Stelpost buffer realisatie ombuigingen. Net als bij Basis in Balans is het goed om bij het bepalen
van de hoogte van de financiële ombuigingstaakstelling rekening te houden dat er tegenvallers
kunnen optreden bij de uitvoering van ombuigingen. Uiteraard mag en kan dit niet het
uitgangspunt zijn, maar om financiële armslag te hebben wordt een aparte stelpost opgenomen
om tegenvallers op te kunnen vangen.
Aanvullend financieel kader
Voor de totale financiële taakstelling over de jaren 2011-2015 geldt het volgende uitgangspunt:

Invulling voor de jaren 2011 en 2012 minimaal met concrete posten en bedragen;

Voor het jaar 2013 minimaal 75% in te vullen met concrete posten en bedragen, aangevuld
met voor 25% uitwerkingsopdrachten. Het gaat dan om uitwerkingsopdrachten die nog niet te
vertalen zijn in concrete bedragen, maar wel richtinggevend zijn. De jaren erna mag dit
percentage uitwerkingsopdrachten lager zijn dan 25%.
Voor een vergelijking met de financiële taakstelling is als bijlage 1 het overzicht uit het
coalitieakkoord toegevoegd.

14

Ombuigingsoperatie “Stofkam”

1.6 Gevolgen voor geformuleerde uitgangspunten
Bij de opstelling van deze begroting hebben wij ons gebaseerd op een aantal uitgangspunten
opgenomen, waarbij de relatie is gelegd tussen de ombuiging op een beleidsveld en de ontwikkeling
van de algemene uitkering. De conclusies in voorgaande paragrafen, waarin de ombuigingsoperatie
in fasen wordt uitgewerkt, heeft ook gevolgen voor de praktische uitwerking van deze
uitgangspunten.
Subsidies
Uitgangspunt is dat alle subsidies en outputcontracten minimaal gekort worden met het percentage
dat overeenkomt met dat van de daling van de algemene uitkering van het gemeentefonds.
Uitgaande van het worst case scenario van € 14 miljoen betekent dit een daling van alle subsidies
met 18%.
Uitgaande van een gefaseerde daling van de algemene uitkering, zoals beschreven in paragraaf 1.3,
betekent dit voor de begroting 2011 dat in eerste instantie het volgende meerjarenbeleid wordt
gehanteerd.
Voor het jaar 2011 is ervoor gekozen om reeds een korting van 1,5% door te voeren.

% Taakstelling subsidies

2011
-1,5%

2012
-3%

2013
-6%

2014
-9%

2015
-11%

De korting start dus vanaf het jaar 2012 met 3% en loopt op tot 11% in 2015.
In de tweede en mogelijke derde fase van de ombuigingsoperatie kan het noodzakelijk zijn om een
verdere korting op de subsidies door te voeren. Bovenstaande beleidslijn is gehanteerd voor de
(meerjaren) begroting 2011.
De invulling van deze taakstelling vindt plaats door een combinatie van beleidsmatige keuzes en een
algemene korting. Dit wordt later verder uitgewerkt.

Gemeenschappelijke regelingen
Uitgangspunt is dat alle gemeenschappelijke regelingen minimaal gekort worden met het percentage
dat overeenkomt met dat van de daling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Voor
zover het personeelskosten betreft die zijn verbonden aan gemeenschappelijke regelingen, wordt
hierop minimaal 10% omgebogen.
Uitgaande van het worst case scenario van € 14 miljoen betekent dit een daling van alle subsidies
met 18% (koppeling met algemene uitkering). De besparing van 10% op de personele kosten wordt
gezien als (gedeeltelijke) invulling van deze taakstelling. Deze invulling is overigens primair de
verantwoordelijkheid van de instellingen zelf, binnen de door de gemeenten gestelde kaders.
Uitgaande van een gefaseerde daling van de algemene uitkering, zoals beschreven in paragraaf 1.3,
zou het volgende meerjaren beeld ontstaan:
Gemeenschappelijke regelingen
% Taakstelling GR
Totale taakstelling

2011
0%
0%

2012
3%
3%

2013
6%
6%

2014
9%
9%

2015
11%
11%

De korting start dus met 2012 met 3% en loopt op tot 11%.
Over deze beleidslijn vindt afstemming plaats binnen West Brabant over dit standpunt. In bestuurlijk
overleg is dat al aan de orde geweest en het standpunt daar sluit aan bij het Oosterhoutse
standpunt. In principe wordt over alle gemeenschappelijke regelingen, dus inclusief WAVA/!GO en
bijvoorbeeld de brandweer, deze korting doorgerekend.
Deze beleidslijn wordt gehanteerd voor de (meerjaren) begroting 2011.
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Personele kosten
Uitgangspunt is dat er minimaal 10% op het personeelsbudget moet worden gerealiseerd. Dit is een
totaal bedrag van circa € 2,2 miljoen. Overigens moet hierbij opgemerkt worden, dat dit in praktijk
niet direct een begrotingsvoordeel van dit bedrag zal opleveren. Een groot aantal medewerkers
wordt betaald uit projecten, grondexploitaties en heffingen waarbij een besparing op personele
kosten bijvoorbeeld direct leidt tot lagere inkomsten uit heffingen. Op basis van de concrete invulling
zal dit nader geanalyseerd worden.
Het percentage van 10% is uitgaande van het worst case scenario ( taakstelling van € 14 miljoen). In
de eerste fase van de ombuigingsoperatie wordt uitgegaan van een uiteindelijke taakstelling van
€ 8,8 miljoen in 2015. Het college heeft ervoor gekozen om in de eerste fase van de
ombuigingsoperatie uit te gaan van een taakstelling naar rato van de totale taakstelling. Daarbij
tevens rekening houdend met de verwachte fasering. Concreet betekent dit dat:

er in de eerste fase van de ombuigingsoperatie een taakstelling gerealiseerd moet zijn van
€ 1,35 miljoen per 2015.

dit gerealiseerd moet worden in de jaren:
o 2011: € 300.000
o 2012: € 570.000
o 2013: € 880.000
o 2014: € 1.115.000
o 2015: € 1.350.000

in de tweede en mogelijke derde fase van de ombuigingsoperatie aanvullend nog een bedrag
gerealiseerd moet worden ter hoogte van € 850.000.
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2. Ombuigingsoperatie “Stofkam”
2.1 Opzet ombuigingsoperatie
In het kader van de ombuigingsoperatie is een analyse per product gemaakt. Dit heeft geleid tot het
zogenaamde “telefoonboek”. In dit telefoonboek is per product het volgende in kaart gebracht:
- Doelstelling en wat doen we per product ?
- Wettelijke verplichting en waar zit per product de eigen gemeentelijke ruimte?
- In welke raadsdocumenten ligt het beleid vast?
- Welke grote externe ontwikkelingen spelen er?
- Welke budgetten gaan er in om?
- Welke taakstellingen liggen er nog vanuit het verleden?
- Welke mogelijke ombuigingsscenario’s zijn er?
Om weer te komen tot deze mogelijke ombuigingsscenario’s zijn de volgende onderzoeksvragen
gesteld:
 Is het maatschappelijke effect (outcome) nog gewenst? En wat gebeurt er als we stoppen met
bepaalde taken?
 Wordt met de huidige middelen en output het gewenste effect bereikt en zou dit niet efficiënter
kunnen?
 Is het product voor “ONS” (de gemeente) of voor de markt of voor de regio?
 Is er een goede verhouding tussen opbrengst (effect en output) en de kosten?
 Geven we als gemeente meer uit dan de rijksbijdrage die er tegenover staat?
 Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van de taken als er een ombuiging van 20% van de
personele capaciteit plaatsvindt?
 Zijn er taken die opgezet zijn via een stimuleringsbijdrage vanuit de provincie of rijk en betalen
we als gemeente ondertussen het volledige bedrag?
 Wat zijn de gevolgen voor andere beleidsvelden?
Dit heeft geresulteerd in een gedetailleerde uitwerking van alle producten en een groot aantal
ombuigingsmogelijkheden.

2.2 Resultaat ombuigingsoperatie
Exploitatieresultaat
Totale minimale taakstelling fase 1
Totaal ombuigingsvoorstellen
Saldo

Jaar
2011
-3.290
3.495
206

Jaar
2012
-4.510
4.343
-165

Jaar
2013
-6.241
4.669
-1.572

Bedragen * € 1.000
Jaar
Jaar
2014
2015
-8.177
-9.627
5.186
5.566
-2.991
-4.061

Conclusie:
Door “Operatie Stofkam” wordt een totaal van € 3,5 miljoen in 2011 oplopend tot € 5,6 miljoen in
2015 omgebogen binnen de begroting. Hiermee ontstaan er een positief saldo voor het jaar 2011.
Dit is noodzakelijk is om te komen tot een sluitende begroting 2011. Voor het jaar 2013 is 75% reeds
ingevuld met concrete ombuigingsvoorstellen. Het restant (€ 4,1 miljoen ultimo 2015) wordt
gerealiseerd via zogenaamde uitwerkingsopdrachten. Voor deze posten kan op dit moment nog
geen concreet ombuigingsbedrag worden opgenomen, aangezien hiervoor een uitgebreider proces
doorlopen moet worden. Wel zijn de opdrachten ingekaderd en leidend voor de verdere uitwerking.
In hoofdstuk 7 zijn deze toegelicht.
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2.3 Samenvatting ombuigingsvoorstellen
De ombuigingsvoorstellen zijn ingedeeld in:
- ombuigingen binnen programmakosten;
- ombuigingen binnen subsidies;
- ombuigingen binnen gemeenschappelijke regelingen;
- ombuigingen binnen personele kosten.
Dit op basis van de eerder geformuleerde uitgangspunten.
Onderstaand is een totaaloverzicht gegeven van deze ombuigingen:
Ombuigingen samenvattend per categorie
Ombuigingen Programmakosten
Ombuigingen subsidies
Ombuigingen Gemeenschappelijke Regelingen
Ombuigingen personeel
Totaal

Jaar
2011
3.104
91
0
300
3.495

Jaar
2012
3.470
182
121
570
4.343

Jaar
2013
3.184
363
242
880
4.669

Bedragen * € 1.000
Jaar
Jaar
2014
2015
3.145
3.108
544
665
382
443
1.115
1.350
5.186
5.566

De ombuigingen binnen de programmakosten zijn als volgt samen te vatten:
Nr

Ombuigingen programma's

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

Jaar
2011

Jaar
2012

Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

0
47
332
75
125
705
277
139
229
44
265
10
55
800
3.104

0
25
823
88
125
789
183
137
529
142
113
10
55
450
3.470

0
51
823
88
125
809
203
137
529
141
113
10
55
100
3.184

0
84
823
88
125
809
203
167
529
139
113
10
55
0
3.145

0
51
823
88
125
809
203
165
529
137
113
10
55
0
3.108

In de volgende hoofdstukken zijn deze ombuigingsvoorstellen nader toegelicht.
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3. Ombuigingen Programmakosten
3.1

Programma Bestuur/ Gemeenteraad

Binnen dit programma zijn géén ombuigingsvoorstellen opgenomen.

3.2

Programma

Bestuur/ College & Dienstverlening

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Bestuur/ College & Dienstverlening
1 Halveren opleidingsbudget college
2 Versobering kosten en verhoging inkomsten
publieksdiensten
3 Terugbrengen kosten verkiezingen
Totaal programma

Jaar
2011
5
16

Jaar
2012
14
11

Jaar
2013
14
11

Jaar
2014
14
11

Jaar
2015
14
11

26
47

0
25

26
51

59
84

26
51

Toelichting:
1.
2.

3.

Halveren opleidingsbudget college. Door versobering toe te passen wordt een besparing van
20% in 2011 gerealiseerd. Vanaf 2012 is het budget gehalveerd.
Versobering kosten en verhoging inkomsten publieksdiensten. Door versobering in de
dienstverlening kunnen kosten bespaard worden (€ 6.000). Hierbij wordt gedacht aan het niet
meer verstrekken van een rijbewijshoesje, de tolk bij burgerlijke stand zelf laten betalen,
abonnementen schrappen e.d. Daarnaast worden de leges voor uittreksels verhoogd van € 7
naar € 10.
Terugbrengen kosten verkiezingen. De kosten voor verkiezingen kunnen worden teruggebracht
door het aantal stembureaus terug te brengen van 31 naar 25 en door het verlagen van de
vergoeding voor stembureauleden met € 100 per persoon. Het budget voor opkomstbevordering
bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is gehalveerd (€ 33.000).
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3.3

Programma Woonomgeving

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Woonomgeving
1 Toepassen chemische onkruidbestrijding
2 Onderhoudsniveau Centrum naar niveau B
3 Eigen lichtontwerpen openbare verlichting
4 Opheffen velvergunningplicht bomen
5 Minder adviezen openbaar groen
6 Omvormen van groen (van heesters naar
gazon)
7 Verwijderen bloembakken
8 Halveren budgetten buurtbeheer
Totaal programma

Jaar
2011
0
250
0
12
0

Jaar
2012
140
250
25
12
326

Jaar
2013
140
250
25
12
326

Jaar
2014
140
250
25
12
326

Jaar
2015
140
250
25
12
326

20
50
332

20
50
823

20
50
823

20
50
823

20
50
823

Toelichting:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

20

Toepassen chemische onkruidbestrijding. Door het toepassen van chemische
onkruidbestrijding op verhardingen, daar waar mogelijk, wordt een voordeel gerealiseerd van
€ 140.000 vanaf 2012.
Onderhoudsniveau Centrum naar niveau B. Dit geeft een besparing van € 250.000.
Eigen lichtontwerpen openbare verlichting. Lichtontwerpen en bestekken worden nu door een
extern bureau gemaakt. Door te investeren in personeel is het mogelijk voor vervangingsprojecten dit zelf uit te voeren, hetgeen een besparing oplevert.
Opheffen velvergunningplicht bomen. In het huidige stelsel moet voor bomen met een
doorsnede van meer dan 20 cm een velvergunning worden aangevraagd, in 95% van de
aangevraagde vergunningen wordt een velvergunning verleend. Door het opstellen van een
velvergunningenbeleid, waarin duidelijk is wat wel en niet velvergunningsplichtig is. Dit
betekent een besparing in afhandelingskosten.
Minder adviezen openbaar groen. Voor specialistisch advies op het gebied bijvoorbeeld bomen
en beleid wordt nu geld uitgegeven aan derden. Door zeer terughoudend hiermee te zijn, kan
een besparing gerealiseerd worden.
Omvormen van groen (van heesters naar gazon). Met omvormen wordt bedoeld het
veranderen van plantsoenen van duurdere beheergroepen naar goedkopere beheergroepen
bijvoorbeeld heesters omvormen naar gazon. Uitgangspunt hierbij is behoud van het
beeldkwaliteitsniveau. In 2005 is, n.a.v. de ombuigingstaakstelling die destijds was opgelegd,
het rapport “Analyse ombuigingsmogelijkheden Openbaar groen” opgesteld. In dit rapport zijn
de mogelijkheden van het omvormen van groen beschreven. Van heestervakken is
geanalyseerd of deze in aanmerking kunnen komen voor omvorming. Uit deze analyse is
gebleken dat ruim 263.000 m2 heesterbeplanting vanuit praktische en technische overweging
voor omvorming in aanmerking kan komen. Dit komt overeen met 30 % van het totale areaal
aan beplantingen in Oosterhout en zelfs 50 % van het areaal aan sierbeplantingen. Omvorming
van heesters naar gazon levert per saldo een besparing op in onderhoud (extra
investeringskosten worden terugverdiend via lagere onderhoudskosten).
Verwijderen bloembakken. Het verwijderen van alle bloembakken (circa 82 stuks) levert een
jaarlijkse besparing op van € 19.500.
Halveren budgetten buurtbeheer. Vanuit de gedachte om de buurt meer terug te geven aan de
bevolking, kiest het college ervoor om de gemeentelijke budgetten voor buurtbeheer te
halveren.
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3.4

Programma Veilig

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Veilig
1 Geen extra gelden paraatheid brandweer
2 Herijken aansprakelijkheidsverzekering
Totaal programma

Jaar
2011
75
75

Jaar
2012
75
13
88

Jaar
2013
75
13
88

Jaar
2014
75
13
88

Jaar
2015
75
13
88

Toelichting:
1.

2.

3.5

Geen extra gelden paraatheid brandweer. In het verleden zijn extra gelden beschikbaar gesteld
voor het verbeteren van de paraatheid van de brandweer. Na concretisering en overdracht
naar de regionale brandweer resteert er een bedrag van € 75.000. Dit wordt niet meer ingezet
binnen de brandweer.
Herijken aansprakelijkheidsverzekering. Via het herijken van de aansprakelijkheidsverzekering
en deze opnieuw aan te besteden wordt een voordeel verwacht.

Programma Verkeer & Mobiliteit

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Verkeer & Mobiliteit
1 Kosten bewegwijzering verkeer verlagen
2 Halveren areaal straatmeubilair
3 Lagere kosten fijnmazig openbaar vervoer
4 Invoeren leges 1e parkeervergunning
- storting in parkeerfonds
Totaal programma

Jaar
2011
25
20
80
65
-65
125

Jaar
2012
25
20
80
65
-65
125

Jaar
2013
25
20
80
65
-65
125

Jaar
2014
25
20
80
65
-65
125

Jaar
2015
25
20
80
65
-65
125

Toelichting:
1.

2.

3.

Kosten bewegwijzering verkeer verlagen. De borden in Oosterhout zijn relatief nieuw, vandaar
dat dit budget gehalveerd kan worden. In het kader van moderne ontwikkelingen is in de
toekomst ook minder bewegwijzering noodzakelijk.
Halveren areaal straatmeubilair. Door het bestaande areaal van banken, palen en afvalbakken
te halveren, kan er een besparing gerealiseerd worden. Het verwijderen zal met name in de
wijken plaatsvinden en niet in de winkelcentra.
Lagere kosten fijnmazig openbaar vervoer. In het verleden is een budget beschikbaar gesteld
van € 80.000 voor een extra buurtbuslijn. De wens van de raad voor aanvullend fijnmazig
openbaar vervoer is ingevuld door de 2 nieuwe buurtbussen 226 (tussen Vrachelen-Centrum,
en Centrum-Oosterheide oost). Het aantal passagiers van deze buurtbussen was voldoende
om de buurtbussen met ingang van de dienstregeling 2010 vast op te nemen in de
dienstregeling. Dit houdt in dat vanaf december 2009 de gemeente Oosterhout geen financiële
bijdrage meer hoeft te leveren aan het in stand houden van deze buurtbussen.
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4.

3.6

Invoeren leges 1e parkeervergunning. De huidige tarieven voor parkeervergunningen aan
ste
bewoners zijn niet kostendekkend; de 1 parkeervergunning is gratis. Daarom wordt
voorgesteld om een tarief vast te stellen van € 32,50. De opbrengsten hiervan (€ 65.000)
worden gestort in het parkeerfonds.

Programma Natuur, Milieu & Afval

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Natuur, Milieu & Afval
1 Kosten van kwijtschelding ten laste van
afvalstoffenheffing
2 Aanpassing inzamelingsbeleid afval
- ten gunste van de heffingen
3 Uitsplitsing GFT afval
- ten gunste van de heffingen
4 Verbeteren efficiency composteerinrichting
5 Afval omzetten naar biomassa
6 Verwerken hout uit projecten
7 Verlengen afschrijvingstermijn riolering
8 Inspectiecyclus riolering naar 15 jaar
- ten gunste van de heffingen
9 Kosten van kwijtschelding ten laste van
rioolheffing
10 Toerekenen veegkosten en kosten
onderhoud sloten aan rioolheffing
Totaal programma

Jaar
2011
325

Jaar
2012
325

Jaar
2013
325

Jaar
2014
325

Jaar
2015
325

331
15
-346
130

225
-225
160
-160
62
19
2
325
15
-340
130

225
-225
160
-160
62
19
2
334
15
-349
130

225
-225
160
-160
62
19
2
334
15
-349
130

225
-225
160
-160
62
19
2
334
15
-349
130

250

250

270

270

270

705

789

809

809

809

Toelichting:
1.

2.
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Kosten van kwijtschelding ten laste van afvalstoffenheffing. Mensen met een minimum
inkomen kunnen onder wettelijk gestelde voorwaarden kwijtschelding ontvangen van bepaalde
heffingen. In principe kan op twee manieren worden omgegaan met de kwijtscheldingen op
begrotingsniveau. Indien de kwijtschelding wordt verleend zonder de tarieven aan te passen
zal het misgelopen bedrag aan belastinginkomsten ten laste komen van de algemene
middelen. De afgelopen jaren is dit in Oosterhout gehanteerd, waarbij de kosten zichtbaar
geworden zijn binnen het product minimabeleid. Daarnaast is het mogelijk om bij het bepalen
van de tarieven rekening te houden met de kosten die door de gemeente gemaakt worden
door factoren als oninbaarheid en kwijtschelding. Vanuit het solidariteitsprincipe is de
beleidsmatige keuze gemaakt voor deze tweede optie.
Aanpassing inzamelingsbeleid afval. Door aanpassingen te doen in het inzamelingsbeleid
worden besparingen gerealiseerd, die direct ten gunste van de burger komen. Het betreft:
a. Het ophalen van papier één keer in de vier weken;
b. Het stoppen met het ophalen van glas en daarvoor centrale glasbakken zetten.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Uitsplitsing GFT afval. Het plan om het GFT afval te scheiden in een GF - fractie en een T –
fractie waardoor we nog meer voldoen aan de vastgestelde beleidsuitgangspunten om zoveel
mogelijk groenafval terug te brengen in de bodem. Bij uitsplitsing van GFT in GF- en T-fractie
zal er een besparing gerealiseerd worden van € 160.000 door vermindering van afvoer GFTafval.
Verbeteren efficiency composteerinrichting. Andere werkwijze op de composteerinrichting zal
een efficiëntere inzet van materieel en personeel bewerkstelligen.
Afval omzetten naar biomassa. Jaarlijks komt er ca. 4.000 ton voor biomassa bruikbaar
materiaal binnen op de composteerinrichting. Als we meer materiaal omzetten naar biomassa
kan dit verkocht worden aan de energiecentrales tegen een van € 9,00 per ton. Indien gebruik
wordt gemaakt van bovenstaande werkwijze (scheiding GF en T-fractie), zullen er geen extra
kosten gemaakt worden.
Verwerken hout uit projecten. Vrijgekomen hout (bomen,…) uit projecten gaat nu naar de
aannemers die het op hun beurt zeer waarschijnlijk verkopen als biomassa of aan
houtverwerkingsbedrijven. Dit resulteert in een extra opbrengst van € 3.500.
Verlengen afschrijvingstermijn riolering. De economische afschrijving van de riolen (nu 40 jaar)
kan verlengd worden naar bijvoorbeeld 50 jaar. Dit is een acceptabele wijziging omdat de
meeste riolen in de jaren 1960-1980 aangelegd zijn en deze nog niet allemaal aan vervanging
toe zijn.
Inspectiecyclus riolering naar 15 jaar. Rioolreiniging en -inspectie wordt uitgevoerd in een
cyclus van 12 jaar. Door deze cyclus te verlengen, vindt een besparing plaats.
Kosten van kwijtschelding ten laste van rioolheffing. Mensen met een minimum inkomen
kunnen onder wettelijk gestelde voorwaarden kwijtschelding ontvangen van bepaalde
heffingen. In principe kan op twee manieren worden omgegaan met de kwijtscheldingen op
begrotingsniveau. Indien de kwijtschelding wordt verleend zonder de tarieven aan te passen
zal het misgelopen bedrag aan belastinginkomsten ten laste komen van de algemene
middelen. De afgelopen jaren is dit in Oosterhout gehanteerd, waarbij de kosten zichtbaar
geworden zijn binnen het product minimabeleid. Daarnaast is het mogelijk om bij het bepalen
van de tarieven rekening te houden met de kosten die door de gemeente gemaakt worden
door factoren als oninbaarheid en kwijtschelding. Vanuit het solidariteitsprincipe is de
beleidsmatige keuze gemaakt voor deze tweede optie.
Toerekenen veegkosten en kosten onderhoud sloten aan rioolheffing. Een belangrijke reden
om te vegen is het beperken van de verstoppingen in het riool. Door regelmatig te vegen zijn
de kosten voor het onderhoud van de kolken en riolering minder. In de handreiking
kostentoerekening leges en heffingen van het ministerie van BZK is aangegeven dat een deel
van de kosten van het vegen kan worden toegerekend aan riolering. Voorgesteld wordt dan
ook om 1/3 deel toe te rekenen aan de rioolheffing.
Als het baggeren van sloten plaatsvindt vanwege de ruiming van slib voor één van de
zorgplichten, dan mogen deze kosten wel uit de heffing worden bekostigd. Om de kosten aan
de rioolheffing toe te rekenen is een onderscheid gemaakt voor kosten die gemaakt worden
voor retentiewater en kijkwater. Onder retentiewater wordt verstaan: zaksloten, watervoerende
sloten, bergingsvijvers, duikers en wadi’s (regenwater infiltratievoorziening). De kosten van
baggeren/ maaien van slootkanten van retentiewater, voor 2010 ingeschat op € 150.000,
worden doorbelast in de rioolheffing.
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3.7

Programma Bouwen en Wonen

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Bouwen en Wonen
1 Invoeren welstandsvrij bouwen
2 Verlagen budget actualisering
bestemmingsplannen
3 Opheffen woonfonds
4 Stoppen met gemeentelijke
monumentensubsidie
5 Budgetten monumentenzorg aanpassen
Totaal programma

Jaar
2011

Jaar
2012
106

Jaar
2013
106
20

Jaar
2014
106
20

Jaar
2015
106
20

200
50

50

50

50

50

27
277

27
183

27
203

27
203

27
203

Toelichting:
1.

2.

3.

4.

5.
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Invoeren welstandsvrij bouwen. Door het invoeren van welstandsvrij bouwen wordt een
voordeel gerealiseerd van € 106.000. Hiermee vervalt welstandstoetsing en de kosten van de
welstandscommissie. De mate waarin dit overigens leidt tot een direct begrotingsvoordeel is
afhankelijk van een verdere analyse van de kostendekkendheid van de bouwleges. In het
kader van de WABO is dit noodzakelijk.
Verlagen budget actualisering bestemmingsplannen. Dit budget kan verlaagd worden door de
grote investering in afgelopen jaren van digitalisering van de bestemmingsplannen. Daarnaast
wordt de huidige gemeentelijke praktijk voortgezet, die er op gericht is om zoveel als mogelijk
kosten voor ambtelijke uren bij derden in rekening te brengen.
Opheffen woonfonds. Het woonfonds is een gezamenlijk fonds van de gemeente Oosterhout
en Thuisvester om projecten op het gebied van wonen te ondersteunen waarbij sprake is van
gemeenschappelijk belang. Aangezien deze reserve al meerdere jaren niet besteed is, wordt
dit fonds opgeheven.
Stoppen met gemeentelijke monumentensubsidie. Vanuit de gedachte dat burgers een eigen
zorgplicht hebben voor gemeentelijke monumenten, worden er geen subsidies meer op dit
gebied verstrekt.
Budgetten monumentenzorg aanpassen. Deze ombuiging volgt voort uit de ombuiging onder
4., omdat bijvoorbeeld geen geld meer beschikbaar hoeft te worden gesteld voor bouwkundige
begeleiding bij restauratiewerkzaamheden.
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3.8

Programma Werk & Inkomen

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Werk & Inkomen
1 Stoppen parkmanagement
2 Verlagen budget toerisme
3 Opheffen erfdienstbaarheid stamlijn De Vijf
Eiken
4 Aanpassen algemene budgetten sociale
zekerheid
5 Afschaffen regeling chronisch zieken en
gehandicapten
6 Woonkostensubsidie stopzetten en
afbouwen
Totaal programma

Jaar
2011
15
6
2

Jaar
2012
15
6

Jaar
2013
15
6

Jaar
2014
15
6
2

Jaar
2015
15
6

41

41

41

41

41

75

75

75

75

75

28

28

167

165

139

137

137

Toelichting:
1.

2.

3.
4.

5.

Stoppen parkmanagement. Voor parkmanagement lijkt er bij ondernemers, met uitzondering
van het realiseren van camerabeveiliging, geen hoge prioriteit te zijn. Vandaar dat wordt
voorgesteld hiermee te stoppen.
Verlagen budget toerisme. Het uitvoeringsbudget voor toerisme en recreatie wordt met € 6.000
gekort, waarmee er minder gelden zijn om initiatieven te faciliteren vanuit de gemeente. Deze
ombuiging past binnen de terugtrekkende beweging van de overheid, waarbij het zich richt op
de kerntaken.
Opheffen erfdienstbaarheid stamlijn De Vijf Eiken. Door dit op te heffen ontstaat er een beperkt
voordeel.
Aanpassen algemene budgetten sociale zekerheid. Binnen sociale zekerheid waren er een
aantal budgetten die de afgelopen jaren niet volledig besteed werden. Deze budgetten worden
nu afgeroomd en betreffen:
o Cliëntenparticipatie;
o Medische adviezen;
o Accountantskosten;
o Bezwaar en beroep.
Afschaffen regeling chronisch zieken en gehandicapten. Op grond van deze regeling wordt aan
chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming verstrekt van € 200 per jaar. In het
verleden is deze regeling via de algemene uitkering door het Rijk geïnitieerd, echter is deze
financiering ondertussen weggevallen. Als argument hierbij kan nog worden genoemd dat er
een toereikende voorliggende voorziening is met de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten die op 1 januari 2009 in werking is getreden.
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6.

3.9

Woonkostensubsidie stopzetten en afbouwen. De huurtoeslag kan worden beschouwd als een
landelijke voorziening die toereikend wordt geacht om huurders met een laag inkomen
tegemoet gekomen. Vandaar dat al eerder de afschaffing van de woonkostensubsidie als
uitwerkingsopdracht is opgenomen in de programmabegroting 2010. Voorgesteld wordt de
woonkostensubsidie stop te zetten en te kiezen voor een afbouwregeling. Dit betekent dat
vanaf 1 januari 2011 geen nieuwe aanvragen woonkostensubsidie meer worden toegekend.
De afbouw voor degenen die totdat moment woonkostensubsidie ontvangen is als volgt:
o t/m 30 juni 2011: 100% van de woonkostensubsidie;
o 1 juli 2011 t/m 31 december 2011: 75% van de woonkostensubsidie;
o 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012: 50% van de woonkostensubsidie;
o 1 juli 2012 t/m 31 december 2012: 25% van de woonkostensubsidie.
Dit betekent dat vanaf 1 januari 2013 er door de gemeente geen woonkostensubsidie meer
wordt verstrekt.

Programma Programmering van de Stad

Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Programmering van de Stad
1 Lagere kosten onderhoud kunstwerken
2 Verkopen Slotje Brakestein
3 Sluiten bibliotheekfiliaal Dommelbergen
4 Stoppen met de bibliobus
Totaal programma

Jaar
2011
5
146
78
229

Jaar
2012
5
146
300
78
529

Jaar
2013
5
146
300
78
529

Jaar
2014
5
146
300
78
529

Jaar
2015
5
146
300
78
529

Toelichting:
1.
2.

3.

4.
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Lagere kosten onderhoud kunstwerken. Bij voortzetting van het huidige onderhoudsniveau kan
een besparing gerealiseerd worden.
Verkopen Slotje Brakestein. Inmiddels is besloten om Slotje Brakestein te verkopen, aangezien
het gebouw niet primair tot de gemeentelijke taken behoort. Het park blijft eigendom van de
gemeente en is van grote waarde voor de openbare ruimte.
Sluiten bibliotheekfiliaal Dommelbergen. Gezien de spreiding van de huidige bibliotheekfilialen
is ervoor gekozen om één bibliotheekfiliaal te sluiten. Het college is van mening dat de huidige
bibliotheekfunctie nog steeds goed vervuld kan worden na sluiting van een filiaal.
Stoppen met de bibliobus. De kosten van een bibliobus in relatie tot het gebruik zijn
onevenredig hoog. Vandaar dat ervoor gekozen is om te stoppen met de bibliobus.
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3.10 Programma Onderwijs, Jeugd & Voorschool
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Onderwijs, Jeugd en Voorschool
1 Leerlingenvervoer aanpassen
afstandscriterium
2 Verlagen investeringsbedrag
onderwijshuisvesting
3 Sluiten jongerencentrum De Wieken
Totaal programma

Jaar
2011

Jaar
2012
50

Jaar
2013
50

Jaar
2014
50

Jaar
2015
50

22

70

69

67

65

22
44

22
142

22
141

22
139

22
137

Toelichting:
1.

2.

3.

Leerlingenvervoer aanpassen afstandscriterium. Op het gebied van leerlingenvervoer is de
huidige regeling ruimer dan het wettelijk kader. Het aanpassen van het afstandscriterium leidt
tot een besparing (aanpassing van de afstandsgrens voor SBO van 2 naar 6 kilometer).
Verlagen investeringsbedrag onderwijshuisvesting. Voor het onderwijs is in deze planperiode
2010-2014 in het concept integraal huisvestingsplan € 11,17 miljoen opgenomen aan
investeringen. Van dit bedrag is via het concept IHP nog € 4,6 miljoen niet ingevuld met
concrete projecten. Vandaar dat het totale investeringsbedrag taakstellend gekort is met € 1
miljoen, zodat het totale investeringsbedrag over de jaren nog ruim € 10 miljoen bedraagt.
Sluiten jongerencentrum De Wieken. Sluiting van jongerencentrum De Wieken betekent een
besparing op het OPC Surplus van € 12.000,-. Surplus Welzijn fungeert enerzijds als ‘ bank
van lening’ voor de groep vrijwilligers van De Wieken: zij betalen huur, schoonmaak en andere
kosten. Tevens ondersteunen zij op afroep het bestuur van de Wieken. Daarnaast wordt er
een besparing gerealiseerd op het onderhoud van het gebouw.

3.11 Programma Maatschappelijke Zorg
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Maatschappelijke Zorg
1 Geen extra gemeentelijke bijdrage
volwasseneducatie
2 Taakstellende korting WMO budgetten
3 Besparing op medische adviezen WMO
- ten gunste van WMO budget
4 Kosten gemeentelijke uitvaart maximaliseren
5 Kosten administratieve ondersteuning SBO
doorrekenen in grafrechten
Totaal programma

Jaar
2011
83

Jaar
2012
83

Jaar
2013
83

Jaar
2014
83

Jaar
2015
83

5
25

80
-80
5
25

80
-80
5
25

80
-80
5
25

80
-80
5
25

265

113

113

113

113

152
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Toelichting:
1.

2.

3.
4.

5.

Geen extra gemeentelijke bijdrage volwasseneducatie. Op het gebied van volwasseneducatie
betaalt de gemeente nu meer dan ontvangen wordt vanuit het Rijk. Mede vanuit dit
beleidsmatige kader is besloten deze gemeentelijke “ plus” op de rijksregeling stop te zetten.
Taakstellende korting WMO budgetten. Voor WMO geldt een gesloten systeem. Dit betekent
dat overschotten en tekorten in principe binnen de WMO opgevangen moeten worden. In 2011
is er naar verwachting sprake van een fors nadeel van € 337.000 door met name stijgende
kosten voor huishoudelijke verzorging en scootmobielen. In voorgaande jaren, bij overschotten
binnen de WMO) is een bedrag vanuit de WMO ten gunste gebracht van de algemene
middelen (€ 185.000). Per saldo betekent dat er voor 2011 een taakstellende ombuiging van
€ 152.000 is, die gerealiseerd moeten worden binnen de totale WMO.
Besparing op medische adviezen WMO. Op termijn is een besparing mogelijk op de adviezen
die binnen de WMO worden gevraagd. Dit voordeel komt uiteraard ten gunste van de WMO.
Kosten gemeentelijke uitvaart maximaliseren. De gemeenten heeft een wettelijke taak op
grond van de Wet op de Lijkbezorging (op sobere wijze zorg dragen voor uitvaart van mensen
die zelf de kosten hiervan niet kunnen betalen en waarbij evenmin beroep kan worden gedaan
op de nabestaanden). De kosten van een gemeentelijke uitvaart worden gemaximaliseerd op
€ 1500 per uitvaart.
Kosten administratieve ondersteuning SBO doorrekenen in grafrechten. In principe horen
grafrechten kostendekkend te zijn. Door een gemeentelijke bijdrage aan de Stichting
Begraafplaatsen Oosterhout (SBO) voor administratieve kosten is dit niet het geval. Een
verhoging van de grafrechten lijkt daardoor reëel.

3.12 Programma Sport
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Sport
1 Andere bemesting sportvelden
Totaal programma

Jaar
2011
10
10

Jaar
2012
10
10

Jaar
2013
10
10

Jaar
2014
10
10

Jaar
2015
10
10

Toelichting:
1.

Andere bemesting sportvelden. Door te kiezen voor een andere duurzame bemesting van de
sportvelden kan een voordeel gerealiseerd worden.

Naast bovenstaande geringe ombuiging zijn met name binnen de uitwerkingsopdrachten belangrijke
toekomstige ombuigingen opgenomen. Hierbij valt te denken aan sluiting van de Blikken en
overkapping van de Warande, verbeteren van de exploitatie van de zwembaden, onderzoek naar
verplaatsing TSC e.d. Onderzoek naar De Blikken moet nog dit jaar tot besluitvorming komen
(uitvoering in 2012).
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3.13 Programma Productondersteuning
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Productondersteuning
1 Aanpassen budgetten GEO informatie
2 Leges voor leidingvergunningen
3 Afschaffen kerstpakketten
Totaal programma

Jaar
2011
10
30
15
55

Jaar
2012
10
30
15
55

Jaar
2013
10
30
15
55

Jaar
2014
10
30
15
55

Jaar
2015
10
30
15
55

Toelichting:
1.
2.

3.

Aanpassen budgetten GEO informatie: Door te schuiven met budgetten kan een ombuiging
gerealiseerd worden op GEO- informatie.
Leges voor leidingvergunningen. In de loop van 2010 wordt de Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuur (AVIO) vastgesteld. Op basis van deze verordening wordt naar
verwachting vanaf 2011 € 30.000 per jaar aan extra legesinkomsten Leidingvergunningen
gegenereerd.
Afschaffen kerstpakketten. De kerstpakketregeling van de gemeente Oosterhout voor
(oud-)personeel wordt afgeschaft.

Naast bovenstaande ombuigingen, zullen op basis van de uitwerkingsopdrachten belangrijke
ombuigingen gerealiseerd moeten worden binnen facility management. Dit om minimaal de
bestaande taakstellingen te realiseren (deze komen grotendeels voort uit de begroting 2010).
In dit programma zijn overigens veel kapitaallasten en interne uren opgenomen. Onder dit
programma vallen eveneens de kosten van de ICT-samenwerking met Equalit en veel vaste kosten
(zoals onderhoud gebouw en tractie, energie, post en archief).

3.14 Programma Algemene dekkingsmiddelen
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr

Ombuigingsvoorstellen
Algemene dekkingsmiddelen
1 Rentevoordelen investeringen
Totaal programma

Jaar
2011
800
800

Jaar
2012
450
450

Jaar
2013
100
100

Jaar
2014

Jaar
2015
0
0

0
0

Toelichting:
1.

Rentevoordelen investeringen. De gemiddelde financieringsbehoefte is in 2011 naar
verwachting € 30 miljoen. Ten opzichte van de rekenrente is het reëel een rentevoordeel voor
2011 te verwachten van bijna 1,5% ten opzichte van de rekenrente van 4,5%. Daarnaast wordt
op basis van de voordelen in de afgelopen jaren een voordeel verwacht op de afschrijvingen.
Mede gezien de onzekerheid van de renteontwikkeling is het voordeel in meerjarig perspectief
verlaagd.
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4. Ombuigingen Subsidies
Voor de ombuigingen op het gebied van subsidies is leidend het kader dat alle subsidies en
outputcontracten minimaal gekort worden met het percentage dat overeenkomt met dat van de
daling van de algemene uitkering. Uitgaande van een gefaseerde daling van de algemene uitkering,
betekent dit voor de begroting 2011 dat in eerste instantie het volgende meerjarenbeleid wordt
gehanteerd.

% Taakstelling subsidies

2011
-1,5%

2012
-3%

2013
-6%

2014
-9%

2015
-11%

Naast deze financiële noodzaak om de subsidieverlening onder de loep te nemen, is er ook een
beleidsmatige noodzaak. In 2006 is besloten tot een algehele subsidievernieuwing. Om de
voortgang van de subsidievernieuwing te toetsen is in het tweede kwartaal 2009 door de
Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de opzet en werking van het nieuwe subsidiestelsel in
Oosterhout. Uit dit onderzoek is een aantal conclusies en aanbevelingen naar voren gekomen die
e
vragen om een project subsidievernieuwing 2 fase. De conclusie van de Rekenkamer is immers dat
er nog onvoldoende sprake is van subsidieverstrekking als een middel om op grond van actueel
gemeentelijk beleid op maatschappelijke ontwikkelingen te sturen. Door een gebrekkige formulering
en uitwerking van doelen en gebrekkige controle op de geleverde prestaties is nauwelijks de
doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet van het instrument subsidieverlening te bepalen.
Enerzijds is het dus beleidsinhoudelijk nodig om de subsidieverlening tegen het licht te houden, en
anderzijds dienen er ook gewoonweg ombuigingen op de subsidieverlening te worden gerealiseerd.
Voor het jaar 2011 is een algemene korting van 1,5% doorgevoerd over alle subsidies en
outputcontracten. Voor de jaren erna zullen via het traject van subsidievernieuwing aanvullende
ombuigingen voorgesteld worden
Per saldo is bovenstaande taakstelling als volgt verdeeld:

Ombuiging 2011 (1,5%)
Ombuiging 2012 (3%)
Ombuiging 2013 (6%)
Ombuiging 2014 (9%)
Ombuiging 2015 (11%)
Totale ombuiging cumulatief
Percentage ombuiging

2011
90.629
90.629
1,50%

2012
90.629
90.629
181.258
3,00%

2013
90.629
90.629
181.259
362.517
6,00%

2014
90.629
90.629
181.259
181.259
543.776
9,00%

2015
90.629
90.629
181.259
181.259
120.839
664.615
11,00%

Daarbij dient nog wel een kanttekening te worden gemaakt. Binnen de percentuele taakstelling kan
het wenselijk zijn om onderscheid te maken naar verschillende subsidies. Niet ondenkbaar is dat
Operatief Stofkam oplevert dat, vanuit inhoudelijke overwegingen die voortkomen uit de nut/offerafwegingen, sommige subsidies met meer (of minder) zullen worden gekort dan het
ombuigingspercentage. De totaal geraamde opbrengst van de ombuigingen van de subsidies geldt
daarbij als ondergrens.
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Als basis voor de ombuigingen op subsidies is de begroting 2010 genomen. Onderstaand wordt per
programma een totaal gegeven van de aanwezige subsidies.
Programma
P04
P05
P06
P07
P08

Veilig "Openbare orde en veiligheid"
Verkeer & Mobiliteit
Natuur / Milieu / Afval*
Bouwen en wonen
Werk & Inkomen

Subsidie
bedrag
29.692
6.024
59.079
54.667
110.268

P09 Programmering van de stad**

2.380.951
P10 Onderwijs / Jeugd / Voorschool

724.568
P11 Maatschappelijke zorg***
2.233.001
P12 Sport
P13 Productondersteuning
Totaal

409.915
33.780
6.041.945

Korte toelichting
Betreft subsidies op gebied van…
Integrale veiligheid/ slachtofferhulp
Verkeersveiligheid
Milieu educatiecentrum (MEK)
Monumentenzorg
Toerisme en recreatie (VVV) en
project Armoede
Bibliotheek, culturele
projectsubsidie, H19 centrum voor
kunsten, kunstbevordering,
cultuursubsidies
Brede School, onderwijsachterstanden, onderwijsbegeleiding, jeugdbeleid,
schoolmaatschappelijk werk,
Voorschool
Surplus, ouderenbeleid, buurthuizen,
gezondheidszorg
Sportbevordering, 1/3 regeling,
sportsubsidies
ORTS

* excl. MARB; is bij gemeenschappelijke regelingen meegenomen.
** exclusief huurinkomsten bibliotheek
*** excl. GROGZ en RAV; zijn bij gemeenschappelijke regelingen meegenomen en excl.
volwasseneneducatie; bij overige ombuigingen meegenomen.
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5. Ombuigingen Gemeenschappelijke
regelingen
Voor de ombuigingen op het gebied van gemeenschappelijke regelingen is het kader leidend dat
alle gemeenschappelijke regelingen minimaal gekort worden met het percentage dat overeenkomt
met dat van de daling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Uitgaande van een
gefaseerde daling van de algemene uitkering ontstaat het volgende meerjaren beeld:
Gemeenschappelijke regelingen
% Taakstelling GR
Totale taakstelling

2011
0%
0%

2012
3%
3%

2013
6%
6%

2014
9%
9%

2015
11%
11%

Over deze beleidslijn vindt afstemming plaats binnen West Brabant over dit standpunt. In bestuurlijk
overleg is dat al aan de orde geweest en het standpunt daar sluit aan bij het Oosterhoutse
standpunt.
In principe wordt over alle gemeenschappelijke regelingen korting doorgerekend. Dit levert het
volgende resultaat op:

Bijdrage
Korting
Bijdrage aan GR Regiobureau
Breda
Bijdrage aan GR Veiligheidsregio
Bijdrage aan GR Veiligheidshuis
Bijdrage aan GR MARB
Bijdrage aan GR SES
Bijdrage aan GR Rewin
Bijdrage aan GR WAVA
Bijdrage aan GR KCV
Bijdrage aan GR OGZ
Bijdrage aan GR RAV
Totale ombuiging

71.138
2.178.719
56.000
51.032
60.994
95.581
562.733
22.280
922.843
21.067
4.042.387

2011
0%
0

2012
3%
2.134

2013
6%
4.268

2014
9%
6.402

2015
11%
7.825

0
0
0
0

65.362
1.680
1.531
1.830

130.723
3.360
3.062
3.660

196.085
5.040
4.593
5.489

239.659
6.160
5.614
6.709

0
0
0
0
0
-

2.867
16.882
668
27.685
632
121.271

5.735
33.764
1.337
55.371
1.264
244.544

8.602
50.646
2.005
83.056
1.896
363.814

10.514
61.901
2.451
101.513
2.317
444.663

Stap 1 is om samen met andere gemeenten een financieel kader vast te stellen. Vervolgens is het
aan de individuele gemeenschappelijke regelingen om te komen tot een invulling van deze kaders.
Als afnemer van de diensten van de gemeenschappelijke regelingen heeft ook de gemeente weer
een rol die opgepakt moet worden. Om een beter beeld te schetsen van de haalbaarheid van het
kader is onderstaand meer inzicht gegeven in de gemeenschappelijke regelingen.
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Regiobureau Breda
Budget:

Opmerking:

Veiligheidsregio
Budget:

Opmerking:

Veiligheidshuis
Budget:
Opmerking:

MARB
Budget:

Opmerking:

SES West-Brabant
Budget:
Opmerking:

NV REWIN
Budget:
Opmerking:

Regiobureau
€ 64.138
Regionaal ontwikkelingsfonds
€ 7.000
Totaal basis
€ 71.138
Het regiobureau, de SES, het KCV en de MARB gaan per 1 januari 2011 op
in een gezamenlijke regeling. Hierbij is afgedwongen dat ze zichzelf een
besparingsnorm van 10% opleggen.

Brandweerspecifieke taken
€ 1.712.035
Regionale taken brandweer
€ 346.286
Bijdrage rampenbestrijding GHOR
€
69.969
Brandweer overig
€
50.429
Totaal basis
€ 2.178.719
Door de veiligheidsregio is bij het proces van de ontvlechting van de
brandweer besloten zichzelf een taakstellende bezuiniging op te leggen van
€ 930.000 op de overheadkosten. Dit als gevolg van het ontstaan van een
geheel nieuwe organisatie welke overhead(kosten) met zich meebrengt.
Deze taakstelling dient voor 1 januari 2013 door de regio gerealiseerd te
zijn. Voor Oosterhout betekent dit circa € 47.000.

Veiligheidshuis
€ 56.000
Totaal basis
€ 56.000
De samenwerking met Breda in het veiligheidshuis is pas in 2009 opgestart.
Het is momenteel nog onduidelijk hoe de kosten zich exact zullen
ontwikkelen.

Middelen onder milieu
€ 25.576
Middelen onder afvalinzameling
€ 25.456
Totaal basis
€ 51.032
Het regiobureau, de SES, het KCV en de MARB gaan per 1 januari 2011 op
in een gezamenlijke regeling. Hierbij leggen ze zichzelf een besparingsnorm
op van 10%.

SES West-Brabant
€ 60.994
Totaal basis
€ 60.994
Het regiobureau, de SES, het KCV en de MARB gaan per 1 januari 2011 op
in een gezamenlijke regeling. Hierbij leggen ze zichzelf een besparingsnorm
op van 10%.

NV Rewin
€ 95.581
Totaal basis
€ 95.581
De NV Rewin heeft de afgelopen jaren met een bescheiden ‘winst’
geopereerd. Korten op deze regeling betekent een afname in activiteiten van
de NV Rewin,
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GR WAVA
Budget:

Opmerking:

Vergoeding aan WAVA
€ 6.446.195
Rijksbijdrage WSW
€ 5.883.462* -/Totaal basis (gemeentelijk deel)
€ 562.733
* Dit betreft de rijksbijdrage, welke één-op-één wordt doorbetaald; hierop kan
niet worden gekort.
-.

Kleinschalig Collectief Vervoer
Budget:
Bureaukosten
€ 22.280
Totaal basis
€ 22.280
Opmerking:
Het regiobureau, de SES, het KCV en de MARB gaan per 1 januari 2011 op
in een gezamenlijke regeling. Hierbij leggen ze zichzelf een besparingsnorm
op van 10%.

Openbare GezondheidsZorg
Budget :
Totaal OGZ
€ 1.051.420
RAV apart zetten
€
72.577 -/Pluspakket GGD eruit
€
56.000 -/Totaal basis
€ 922.843
Opmerking:
In 2009 zijn de basistaken van de GGD onder de loep genomen en is
geconcludeerd dat niet overal wordt voldaan aan de wettelijke /landelijke
normen. Hiertoe worden in de periode 2009-2011 maatregelen genomen.
Op basis hiervan is de bijdrage voor 2011 vastgesteld op (€ 1.020.182 € 56.000 (pluspakket) € 964.182. De financiële positie bij de GROGZ is
zorgwekkend te noemen (structurele kosten worden niet door structurele
inkomsten gedekt). Het dagelijks bestuur is reeds gevraagd om serieus te
kijken naar de structurele tekorten in de begroting in relatie tot de huidige
reservepositie.

Regionaal Ambulance Vervoer
Budget:
RAV
€ 21.067
Totaal basis
€ 21.067
Opmerking:
De nieuwe bijdrage op basis van de ontwerpbegroting 2011 is € 21.067. De
afname ten opzichte van 2010 wordt veroorzaakt doordat per 1 januari 2011
de meerkosten voor de publieke rechtspositie (FLO-regelingen) komen te
vervallen.
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6. Ombuigingen Personeel
Voor de ombuigingen op het gebied van personeel geldt als kader dat minimaal 10% op het
personeelsbudget moet worden gerealiseerd.
Voor de eerste fase van de ombuigingsoperatie is vastgesteld dat de volgende taakstelling moet
worden gerealiseerd:
o 2011: € 300.000
o 2012: € 570.000
o 2013: € 880.000
o 2014: € 1.115.000
o 2015: € 1.350.000
In de tweede en mogelijke derde fase van de ombuigingsoperatie moet aanvullend nog een bedrag
gerealiseerd worden ter hoogte van € 850.000. Hiermee wordt gelijke tred gehouden met de
ombuigingen op de producten.
Deze ombuiging op personeel staat niet op zichzelf. In de begroting 2010 is reeds een taakstelling
opgelegd van € 300.000. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren steeds tekorten geweest binnen het
personeelsbudget, dat omgebogen moet worden.
Deze taakstelling wordt gerealiseerd binnen de volgende uitgangspunten:

Ombuigingen worden gerealiseerd via de weg van natuurlijk verloop; er is geen sprake
van gedwongen ontslagen.

Niveau van dienstverlening en de primaire processen mogen niet wezenlijk aangetast
worden.

Aanstelling van personeel voor onbepaalde tijd kan alleen met goedkeuring door het
college.

Aanstelling van personeel voor bepaalde tijd kan alleen met goedkeuring door de directie.

Versterkte focus op de mogelijkheden van bovenlokale samenwerking.
De taakstelling in 2011 en 2012 wordt gerealiseerd door het laten vervallen van bestaande
vacatureruimte en/of het laten vervallen van vacatureruimte wanneer medewerkers met
pensioen/FPU gaan. Hoewel hiermee de financiële taakstelling wordt gehaald, wil dit niet één-opéén betekenen dat de betreffende taken verdwijnen. Binnen de organisatie zullen delen van het
bestaande takenpakket waar nodig herverdeeld moeten worden onder het overige personeel.
Om deze ombuigingen op personeelsgebied ook daadwerkelijk te kunnen behalen (en dus
overschrijdingen op het PBS in 2011 te voorkomen) is bij de directie binnen het totaal van de
personeelsombuiging een buffer gecreëerd om tegenvallers op te kunnen vangen. Deze buffer is
nodig omdat middels deze nieuwe taakstelling de ‘bewegingsruimte’ binnen de personele begroting
tot praktisch nihil wordt gereduceerd. Managers hebben hierdoor geen ruimte om personele
problemen binnen hun afdelingen op te vangen. Dit, in combinatie met het gegeven dat er meer van
de medewerkers wordt gevraagd, levert in de toekomst meer knelpunten op. Taken moeten namelijk
herverdeeld worden, waarin huidige medewerkers ook ondersteund moeten worden. Ook is het de
verwachting dat de gemeente met nieuwe taken geconfronteerd zal worden. Deze overheveling van
extra taken gaat meestal gepaard met een landelijke efficiencykorting.
Daarnaast wordt momenteel nog gewerkt aan de nieuwe afdeling ISC. Deze afdeling (waarmee één
manager wordt bespaard) bestaat uit de beleidsvelden werk, inkomen en zorg, vergunningverlening
& handhaving en publieksdiensten. Deze afdeling moet opnieuw opgezet worden en krijgt
tegelijkertijd te maken met ombuigingen.
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Per afdeling wordt de volgende taakstelling gerealiseerd:
Afdeling
Stedelijke Ontwikkeling
Directie
Realisatie & Beheer Woonomgeving
Bestuur, Control & Advies
Sport, Cultuur & Welzijn
Informatie & Service Centrum
Subtotaal
Nader in te vullen
Totaal

Jaar
2011
9
4
60
20
62
145
300
300

Jaar
2012
37
122
127
20
62
202
570
570

Jaar
2013
37
122
127
20
62
222
590
290
880

Jaar
2014
174
122
127
20
62
343
848
267
1.115

Jaar
2015
174
122
127
20
62
343
848
502
1.350

Aanvullende ombuigingen vanaf 2013 worden later geconcretiseerd.
Bij de verdeling van de taakstelling is rekening gehouden met de resultaten uit de benchmark, die
samenvattend in de bijlage is opgenomen.
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7. Uitwerkingsopdrachten
In het kader van de ombuigingsoperatie “Stofkam” is een groot aantal uitwerkingsopdrachten
geformuleerd. Voor deze posten kan op dit moment nog geen concreet ombuigingsbedrag worden
opgenomen, aangezien hiervoor een uitgebreider proces doorlopen moet worden.
Wel zijn de opdrachten ingekaderd en leidend voor de verdere uitwerking. De uitwerkingsopdrachten
zijn dan ook zeker niet vrijblijvend, maar bepalen de richting om ombuigingen te realiseren.
Het kader van operatie Stofkam, waarbij elk product opgewogen wordt tegen nut en offer relatie is
leidend bij de uitwerking van deze opdrachten.

7.1

Programma Woonomgeving

De volgende opdrachten worden uitgewerkt:

Verlagen onderhoudsniveau openbaar groen van niveau B naar C
Waar mogelijk mag het onderhoudsniveau in de stad verlaagd worden van niveau B naar C. In 2011
wordt dit nader onderzocht waar dit feitelijk aanvaardbaar is, zodat dit per 2012 kan worden
uitgevoerd.

Toepassen chemische onkruidbestrijding
In 2011 wordt onderzocht waar het toepassen van chemische onkruidbestrijding in het openbaar
groen aanvaardbaar is. Vanaf 2012 kan dit dan eventueel ingevoerd worden.

Klachtenafhandeling openbare ruimte
Onderzocht wordt of er een kostenbesparing gerealiseerd kan worden door op een andere manier
de klachtenafhandeling in de openbare ruimte te organiseren. Gedacht wordt om de afhandeling
bijvoorbeeld rechtstreeks via !GO te laten lopen.

Verhogen inkomsten lichtreclames en billboards
Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om deze inkomsten te verhogen. Huidig contract loopt
tot januari 2012, daarna opnieuw te bezien.

Plaatsing reclamezuil A27
Onderzocht wordt of er nabij de A27 een mogelijkheid is om door derden een reclamezuil te
plaatsen. Dit vergt overigens wel een lang vergunningentraject. Aandachtspunt hierbij is het
bestemmingsplan en de welstandsnota.
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7.2

Programma Veilig

De volgende opdrachten worden uitgewerkt:

Invoeren bestuurlijke strafbeschikking
De invoering van de bestuurlijke strafbeschikking en de consequenties hiervan in financieel opzicht
moeten nader uitgewerkt worden. Reden hiervan is om te bekijken of het mogelijk is om voor de
totale kosten van handhaving meer dekking te krijgen (in het kader van verbreding van de
handhavingstaken).

Overlastgevende jongeren
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de bestrijding (en preventie) van overlastgevende
jongeren. Dit beleid blijft doorgaan en heeft hoge prioriteit. Wel wordt gekeken of het beleid
voldoende effectief is in relatie tot de kosten ervan.

7.3

Programma Verkeer & Mobiliteit

De volgende opdrachten worden uitgewerkt:

Verbeteren exploitatie Fietsenstalling
Om de exploitatie van de fietsenstalling te verbeteren zal in 2011 onderzocht worden welke
mogelijkheden er zijn om de kosten van de fietsenstallingen te verlagen. In eerste instantie wordt
daarbij gekeken om het aantal uren bewaking per week te verminderen en te komen tot een betere
inzet van deze uren. Vervolgens wordt later onderzocht of er mogelijkheden zijn om de exploitatie uit
te besteden.

Onderzoek kosten Deeltaxi
In 2011 wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is de kosten van deze individuele voorziening
terug te dringen. Dit vanuit de beleidslijn om collectieve voorzieningen voor te laten gaan boven
individuele voorzieningen.

Invoeren real time parkeren uitstellen
Eind 2009 is besloten om over te gaan tot zogenaamd realtime parkeren. Onderzocht wordt of dit
besluit nog teruggedraaid kan worden. Besparing in exploitatiekosten € 15.000 per jaar.

7.4

Programma Natuur, Milieu & Afval

De volgende opdrachten worden uitgewerkt:

Onderzoek naar uitbesteden afvalinzameling (incl. milieustraat)
In 2011 vindt er een onderzoek plaats naar de uitbesteding van de afvalinzameling.
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7.5

Programma Werk & Inkomen

In de huidige ombuigingsvoorstellen is er bewust voor gekozen om de minima in onze samenleving
te ontzien. Voor de toekomst kan deze beleidslijn onder druk komen te staan wanneer financiële
ontwikkelingen slechter worden.
De volgende opdrachten worden uitgewerkt:

Incassobeleid
Als uitwerkingsopdracht wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de uitvoering van het
incassobeleid op een andere manier te organiseren, bijvoorbeeld door een extern bureau.

Geen bijzondere bijstand in medische kosten
Onderzocht wordt wat de effecten zijn wanneer de bijzondere bijstand voor medische kosten wordt
afgeschaft. Dit vanuit de gedachte dat de zorgverzekering een toereikende en passende
voorliggende voorziening is. Daarbij wordt wel onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de
collectieve zorgverzekering uit te breiden.

Stringentere invordering WWB
Er komt op dit moment 10-12% binnen van de bedragen die ingevorderd worden. De norm ligt rond
20%. Vandaar dat wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het huidige percentage te
verhogen. Overigens betekent dit dan een voordeel binnen het inkomensdeel van de Wet Werk &
Bijstand.

Schuldhulpverlening
De afgelopen jaren zijn de kosten van schuldhulpverlening fors gestegen. Onderzocht wordt wat de
mogelijkheden zijn om deze kosten terug te dringen (welke keuzes zijn er te maken?), waarbij tevens
aandacht is voor betere kostenbeheersing.

7.6

Programma Programmering van de Stad

De volgende opdrachten worden uitgewerkt:

Outflow
Omtrent Outflow moet nadrukkelijk twee zaken worden onderzocht:
1. Voldoet Outflow nog aan een sterke maatschappelijke behoefte?
2. Hoe kan het gebouw van Outflow beter benut worden?
Dit moet per saldo leiden tot lagere kosten.

Onderzoek sluiting bibliotheekfiliaal Oosterheide
In 2012 wordt onderzocht of Oosterhout voldoende heeft aan één centrale bibliotheekvoorziening.

Kosten doorbereken aan evenementen
Evenementen die draaien met een batig saldo, ontvangen geen subsidie. Voor deze evenementen is
het tevens logisch om de kosten die de gemeente maakt als eerste inzichtelijk te maken en ten
tweede door te berekenen aan het evenement. De keuze om deze evenementen wel of niet
vervolgens te subsidiëren is afhankelijk van aard en doelstelling van het evenement (subsidieregels).
Dit zal nader uitgewerkt worden.
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7.7

Programma Maatschappelijke Zorg

De volgende opdrachten worden uitgewerkt:

Onderzoek maatschappelijke functie buurthuizen en spreiding ervan
De Oosterhoutse buurthuizen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld van ontmoetingsplek
voor de wijk tot onderdak voor verenigingen, organisaties en instellingen. Die laatste functie kan naar
de mening van het college efficiënter – dus meet minder buurthuizen - worden georganiseerd,
waarbij ook wordt gekeken naar medegebruik van andere openbare voorzieningen zoals
schoolgebouwen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Gezien de kostenstijgingen binnen de WMO op dit moment, gecombineerd met verwachte
toekomstige stijgingen, is het van belang te onderzoeken in 2011 welke maatregelen mogelijk zijn
om tot lagere kosten te komen. Hierbij wordt gedacht aan een pool voor scootmobielen, eigen
bijdragen, aanbestedingen e.d.

Evalueren Oosterhout pas
De kosten van de Oosterhoutpas bedragen op jaarbasis € 135.000. Deze Oosterhoutpas wordt één
jaar na de invoering geëvalueerd, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar verhouding tussen nut en
offer.

7.8

Programma Sport

De volgende opdrachten worden uitgewerkt:

TSC
Onderzocht wordt wat de maatschappelijke en financiële effecten zijn van een eventuele
verplaatsing van TSC.

Sluiten van zwembad de Blikken, inclusief overkapping recreatieoord de Warande
Voor het jaar 2010 is gepland om de overkapping van de Warande verder uit te werken en goed in
beeld te brengen wat de kosten en opbrengsten hiervan zijn.

Verbeteren exploitatie zwembaden
Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie van het recreatieoord de Warande
te verbeteren. Zeker in combinatie met een overkapping van een bad worden hier mogelijkheden
gezien.

Afbouw inhuur Oosterhout in Beweging
In 2011 vindt een evaluatie plaats van OiB. Op basis daarvan wordt een besluit genomen omtrent de
gemeentelijke steun.
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7.9

Programma Productondersteuning

De volgende opdrachten worden uitgewerkt:

Facility
De kosten van facility vertonen reeds jaren tekorten, hetgeen mede komt door taakstellingen uit het
verleden. Om binnen de huidige budgetten te blijven wordt op een groot aantal terrein gezocht naar
mogelijkheden tot besparingen.

Vervoersmiddelen gemeente (tractiemiddelen)
De kosten van tractiemiddelen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Onderzocht wordt wat hiervan
de exacte achterliggende redenen zijn en te komen tot een meerjarig beheerplan van vervanging en
onderhoud.

Gemeentelijk vastgoed
Onderzocht wordt of de gemeente vastgoed in eigendom heeft dat niet gebruikt wordt voor het
uitvoeren van kerntaken van de gemeente en waarvan het bezit niet (langer) vanuit strategische
overwegingen gewenst is. Dit kan leiden tot het afstoten van vastgoed.
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8.

Bijlagen
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Scenario- analyse maart 2010
Benchmark personele kosten
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Bijlage Scenario- analyse maart 2010
Om een beeld te krijgen van de financiële toekomst, die ons te wachten staat, is gedacht in
meerdere scenario’s, zoals:
 Best-case scenario;
 Midden scenario;
 Worst- case scenario.
Voor de ombuiging vanaf 2012/ 2013 moet in deze bandbreedtes rekening gehouden worden met de
volgende taakstellingen:
Omschrijving
1
2
3
4
5
6

Bestcase

Nog resterende taakstelling
Gevolgen rijksbezuiniging op algemene uitkering
Effecten hogere uitgaven bijstand etc.
Lagere inkomsten bouwvergunningen
Grotere projecten niet meer uit de vrije reserve
Geen compensatie loon- en prijsontwikkeling
Totaal

Midden
1,4
2,2
0,1
0,2
0,2
1,0
5,1

1,4
4,5
0,2
0,4
0,5
2,0
9,0

Worstcase
1,4
9,0
0,3
0,6
1,0
2,0
14,3

In deze berekening is geen rekening gehouden met reguliere actualiseringen en ruimte voor nieuw
beleid.
Toelichting:
5. De resterende taakstelling is het bedrag opgenomen van € 1,4 miljoen wat op dit moment het
begrote tekort in 2013 is.
6. Voor Oosterhout geldt dat wij uitgaan van circa 0,3% van de omvang van het Gemeentefonds
Zoals aangegeven bij het aanvullend beleidsakkoord van het rijk met de gemeenten is voor de
jaren 2012 en 2013 vooralsnog uitgegaan van een pm-raming. Inmiddels wordt het duidelijk dat
de omvang van de rijksbezuinigingen substantieel zal zijn. Bedragen tussen de € 1 miljard en
€ 3 miljard worden genoemd als effect voor het Gemeentefonds. Ook worden er steeds meer
signalen ontvangen dat de gemeenten op de één of ander wijze al vanaf 2011 een bijdrage
moeten gaan leveren in de rijksbezuinigingen. Er is geen duidelijkheid over de fasering en de
uiteindelijke taakstellingen. Scenario “Worst case” is gebaseerd op een korting van € 3 miljard
op het gemeentefonds (€ 9 miljoen voor Oosterhout) . Het best case scenario is gebaseerd op
berekeningen om het EMU tekort terug te dringen naar 3% in 2013. De drie verschillende
scenario`s zijn gebaseerd op de huidige informatie.
7. De stijging van de werkloosheid brengt met zich mee dat de komende jaren de kosten van de
bijstandverlening zullen stijgen. In de begroting 2010 is uitgegaan dat we in 2010 € 120.000
nadeel zullen hebben binnen de WWB (jonger dan 65). Voor dit jaar kan dit nadeel nog worden
opgevangen binnen de reserve WWB. Risico bestaat dat de jaren erna het nadeel “structureel”
wordt, danwel oploopt.
8. De inkomsten voor bouwvergunningen lopen terug. In 2009 zijn de inkomsten circa € 0,7
miljoen. In de begroting 2010 is een bedrag begroot van € 1,1 miljoen en voor de jaren erna
weer € 1,5 miljoen. Risico bestaat dat de inkomsten structureel onder niveau van de begroting
blijven.
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9. De afgelopen jaren zijn diverse ontwikkelingen in de stad gerealiseerd vanuit de vrije reserve.
Deze reserve wordt voor het overgrote deel gevoed vanuit winstnemingen uit de diverse
grondexploitaties. Binnen de vrije reserve is er sprake van een spanning van € 5 miljoen,
hetgeen reeds enkele jaren kritisch wordt gevolgd in perspectiefnota’ s en begrotingen.
Risico is dat dit bedrag door tegenvallende inkomsten verder stijgt en dat investeringen binnen
de reguliere begroting gerealiseerd moeten worden.
10. Binnen de algemene uitkering is de kans groot dat loon- en prijsstijgingen niet meer
gecompenseerd worden door de toepassing van een nominaal accres van 0%. Dit betekent
echter dat reguliere loon- en prijsstijgingen opgevangen moeten worden binnen de reguliere
begroting. In de scenario`s opgenomen bedragen is uitgegaan van een gemiddelde
kostenstijging van 2% per jaar (2012 én 2013) waarvoor geen compensatie van het rijk wordt
ontvangen.
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Bijlage Benchmark personele kosten
1. Opzet
In de benchmark omtrent personele kosten is onze gemeente vergeleken met een specifieke
referentiegroep: 12 gemeenten met gemiddeld 52.600 inwoners en een vergelijkbare sociale
structuur en centrumfunctie. De namen van deze gemeenten zijn door het onderzoeksbureau niet
bekend gemaakt.
In de benchmark wordt de functionele indeling gehanteerd in gemeentelijke hoofdtaken en taken,
gebaseerd op landelijke richtlijnen. Er wordt uitgegaan van de volgende negen hoofdtaken:
1. Algemeen bestuur;
2. Openbare orde en veiligheid;
3. Verkeer, Vervoer en waterstaat;
4. Economische zaken;
5. Onderwijs;
6. Cultuur en recreatie;
7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;
8. Volksgezondheid en milieu;
9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting;
Deze hoofdtaken zijn weer onderverdeeld naar taken.
Naast de indeling van de formatie in hoofdfuncties, is ook de formatie voor staf en ondersteunende
functies vergeleken. Hierbij is de volgende indeling gehanteerd:

Personeel en organisatie;

Informatisering en Automatisering;

Financiën en Control;

Juridische zaken;

Communicatie;

Facilitaire dienst;

Secretariaten in het primaire proces;

Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
Er zijn tal van factoren die de vergelijking tussen gemeenten kunnen bemoeilijken, zoals de mate
van uit- c.q. inbesteding. Vandaar dat in de benchmark een onderscheid wordt gemaakt in een
zogenaamde bruto en netto formatie.
De bruto formatie is de totale formatie van de gemeente. In de netto formatie wordt deze formatie
gecorrigeerd met taken die gemeenten kunnen verzelfstandigen, uitbesteden of via een
gemeenschappelijke regeling kunnen uitvoeren. Dit is een limitatieve lijst die door Berenschot is
vastgesteld. Hiermee wordt de formatie beter vergelijkbaar.
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2. Belangrijkste resultaten op hoofdlijnen
Uit de benchmark komen de volgende belangrijke conclusies:
1.

De bruto omvang van de formatie is met 472,93 fte (8,7 fte per 1.000 inwoners) hoger dan het
gemiddelde (8,0 fte). Dit wordt deels veroorzaakt door samenwerking van Equalit (22,8 fte) wat
opgenomen is onder de bruto formatie.

2.

De formatie voor uitvoerende taken (exclusief samenwerking Equalit) is hoger dan gemiddeld.
Score van 3,7 fte per 1.000 inwoners ten opzichte van 3,4 fte. Belangrijkste oorzaak is hierbij de
hoge score op uitvoerende taken bij de sociale dienst. Dit moet echter gezien worden in
combinatie met de netto omvang bij de sociale dienst, die lager is dan gemiddeld.

3.

De netto omvang van de formatie is met 4,6 fte per 1.000 inwoners net iets lager dan gemiddeld
(4,7 fte).

3. Vergelijking netto formatie
Onderstaande tabel geeft per hoofdtaak een vergelijking tussen de formatie in Oosterhout per 1.000
inwoners ten opzichte van het gemiddelde:
Formatie per 1.000 inwoners
Hoofdtaken
Oosterhout
Gemiddeld
Verschil in
FTE
Burgerzaken
0,40
0,33
3,6
Openbare orde en veiligheid
0,18
0,13
2,7
Verkeer, vervoer en waterstaat
0,17
0,26
-5,4
Economische zaken
0,06
0,08
-1,2
Onderwijs
0,12
0,10
0,9
Cultuur en recreatie
0,29
0,27
1,0
Sociale voorziening en maatschappelijke
dienstverlening
-8,6
0,10
0,26
Volksgezondheid en milieu
0,26
0,23
1,5
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
0,78
0,73
2,7
Totaal
2,36
2,39
-2,8
Opvallend hierin zijn de hogere scores dan gemiddeld op het gebied van:
o Burgerzaken (3,6 fte). Oosterhout is bezig met de implementatie van allerlei projecten in het
kader van de dienstverlening aan burgers en ondernemers (o.a. Sterk in Dienstverlening,
Antwoord, de invoering van het ISC etc.). Dit vergt extra capaciteit. Overigens is onder de
uitvoerende taken ook de formatie voor receptie en telefooncentrale hoger dan gemiddeld
(1,9 fte)
o Openbare orde en veiligheid (2,7 fte). Dit komt door extra inzet van 4,9 fte op openbare orde
en veiligheid. Op Brandweer en rampenbestrijding wordt 2,2 fte minder ingezet, met name
door het vertrek van de Brandweer.
o Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (2,7 fte). Het gaat hierbij vooral om de uren die
besteed worden aan grote, complexe bouwgrondexploitaties (met name Santrijn, De
Contreie, De Zwaaikom).
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4. Vergelijking staf en ondersteuning
De formatie voor staf en ondersteuning is uitgedrukt als percentage van de bruto formatie. De
werklast is namelijk afhankelijk van de totale formatieomvang van de gemeente. De totale formatie
binnen staf en ondersteuning bedraagt 125,4 fte.
In onderstaande tabel is vergelijking gemaakt.
% van de bruto formatie
Staf en ondersteuning
Oosterhout
Gemiddeld
Verschil
in FTE
Personeel en organisatie
1,5%
2,8%
-6,4
Informatisering en Automatisering
4,3%
3,3%
4,5
Financiën en Control
5,9%
6,5%
-3,1
Juridische zaken
0,5%
1,5%
-4,9
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
2,7%
2,4%
1,6
Communicatie
1,1%
1,7%
-3,1
Facilitaire dienst
8,2%
8,0%
0,9
Secretariaten in het primaire proces
2,4%
2,5%
-0,5
Totaal
26,5%
28,8%
-10,9
Conclusie hieruit is dat de formatie binnen staf en ondersteuning in zijn algemeenheid lager is dan
gemiddeld.
Wel vallen de volgende hogere scores op:
o Informatisering en Automatisering;
o Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
o Facilitaire dienst.

Naast de staf en ondersteuning is ook specifiek gekeken naar directie/ management.
In onderstaande tabel is dit uitgedrukt in formatie per 1.000 inwoners ten opzichte van het
gemiddelde:
Formatie per 1.000 inwoners
Directie en griffie
Oosterhout
Gemiddeld
Verschil in
FTE
Gemeentesecretaris en directie
0,06
0,04
0,9
Lijnmanagement
0,24
0,29
-2,7
Raadsgriffier
0,04
0,02
0,8
Ondersteuning griffier, raad, rekenkamer
0,03
0,05
-1,2
Totaal
0,36
0,40
-2,1
Conclusie hieruit is dat qua aansturing de gemeente Oosterhout redelijk aansluit bij het gemiddelde.
Overigens moeten de onderste twee posten (griffie) in samenhang bekeken worden.
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5. Vergelijking uitvoerende taken
Voor de cijfermatige tabel voor de uitvoerende taken wordt verwezen naar het rapport van de
benchmark zelf.
Opvallende taken, die wij als gemeente zelf uitvoeren, terwijl de meerheid van de andere gemeente
deze uitbesteed, zijn:
- theater;
- beheer zwembaden;
- Afvalinzameling.

In de cijfermatige analyse vallen met name de volgende posten op:
1.

Uitvoerende taken handhaving: Onze handhavers voeren verschillende taken uit op het
gebied van toezicht en handhaving. Niet alle uren worden daar direct naar toegerekend. Als
gevolg hiervan zijn de uren nagenoeg geheel op parkeertoezicht terecht gekomen. Dit leidt hier
tot een absolute overschrijding van 3,5 fte op parkeertoezicht die echter wegvalt tegen de 7,3 fte
minder bij de overige taken handhaving en toezicht.

2.

Hoofdfunctie 6 (Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening) in
combinatie met Sociale dienst (alle uitvoerende taken): in de uitvoerende taken is er sprake
van een hoger formatie dan gemiddeld (20,5 fte). Bij de netto formatie (beleid) is dit 8,6 fte te
laag. Dit leidt tot meer inzet 11,9 fte, waarbij aangetekend moet worden dat Oosterhout de
afgelopen jaren heel erg heeft ingestoken op kwaliteit en hiervoor 13,3 fte specifiek inzet op
kwaliteitszorg.
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