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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 22 maart 2011 
Naam opsteller : Karin Cornet 
Informatie op te vragen bij : Karin Cornet 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: Vervolgproces bezuinigingen 2012-2015 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  1. Tot het vaststellen van de volgende ombuigingsmaatregelen; 
totaal ad € 1.740.000 (zie raadsbesluit en verder in dit voorstel) 

2. Het college de opdracht te geven voor het voorbereiden van een discussie 
tussen college en raad over het invullen van ruimte voor nieuw beleid. 

3. Dat deze discussie na het zomerreces 2011 plaatsvindt. 
4. Het college op te dragen de ombuigingsmaatregelen te verwerken in de 

perspectiefnota 2012 (raad 23 juni 2011) 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Bezuinigingen 2012-2015 
 
Aanleiding 
Als gevolg van de economische situatie is door het rijk aangegeven dat in de publieke sector hevig 
bezuinigd moet gaan worden. Op grond van de berichten tot nu toe is voor onze gemeente een 
voorstel voorbereid om te komen tot een bezuiniging van maximaal 5 miljoen.  
 
Hiervoor is aan de hand van scenario’s door ons college een compositiescenario opgesteld op 
basis waarvan keuzes zijn gemaakt. Door het college en door de raadsfracties is aangegeven 
waar (taakstellende) opdrachten tot bezuinigingen kunnen worden uitgezet. 
Tot nu toe hebben de besprekingen hierover in besloten kring plaatsgevonden. 

In de laatste week van januari is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest over de 
decembercirculaire. Deze werd georganiseerd door Haute Finance, de leverancier van ons 
berekeningsprogramma voor de Algemene Uitkering. Na overleg met deskundigen van de VNG en 
ambtenaren van het ministerie zijn zij ingegaan op de vragen die leven bij de gemeenten. 

Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat de cijfers van de meicirculaire 2011 niet veel 
zullen afwijken van de decembercirculaire 2010. Over de financiële doorwerking van de 
decembercirculaire 2010 heeft u van ons op 4 januari 2011 een memo ontvangen.  

Voor onze gemeente is de omvang van de korting van de Algemene Uitkering voor de jaren 2012-
2015 veel lager dan aanvankelijk verwacht. Hoewel er nog onzekerheden zijn, lijkt het er op dat 
onze meerjarenbegroting in 2014 en 2015 sluitend is. In 2012 en 2013 zijn (incidentele) 
dekkingsmaatregelen voldoende om aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de begroting te 
voldoen. 
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Hieronder vindt u een zo actueel mogelijk beeld van de ontwikkeling van ons begrotingssaldo: 
 

  
2011 2012 2013 2014 2015 

 
Saldo vastgestelde begroting 2011 11 V 911 N 395 N 241 N 239 N 
  

         
  

Aangenomen voorstellen met effect op saldo 

          Raadsvoorstel herinrichting Groetincke (27-01-2011) 13 N 34 N 76 N 75 N 73 N 

Omgevingslawaai 2013 (B&W 7-12) 0 
 

0 
 

25 V 0 
 

0   

          
  

Voorstellen in behandeling met effect op saldo 

          Verwerking December-circulaire 18 N 233 N 163 N 367 V 300 V 

Saldo na verwerking nu bekende mutaties 20 N 1.178 N 609 N 51 V 12 N 

 
Wat betekent dit? 
De dringende financiële noodzaak voor bezuinigingen en daarmee een brede heroverweging van 
taken en inkomstenverhogingen is voor onze gemeente weggevallen.  
 
Moeten we nog wel bezuinigingsmaatregelen treffen? 
Op grond van de cijfers zijn de jaren 2014 en 2015 sluitend. Ruimte in de meerjarenraming is 
prettig, zodat onze gemeente in de positie komt en blijft dat zij haar eigen beleidslijnen kan 
uitzetten, zonder al te grote financiële zorgen, ook bij financiële tegenvallers van buitenaf. 
 
Dus we gaan door met het ingezette proces? 
In het oorspronkelijke voorstel staan flinke bezuinigingen op tal van taken die mede worden 
uitgevoerd door verenigingen en instellingen en inkomstenverhogingen via tarieven die 
rechtstreeks voelbaar zijn voor burgers en bedrijven. Het verschil tussen de eerdere verwachting 
over de omvang van de noodzakelijke bezuiniging en de nu bekende cijfers is zo groot, dat het niet 
verstandig lijkt om het eerdere bezuinigingsvoorstel openbaar te maken.  
 
Is al dat werk dan voor niets geweest? 
Nu de financiële noodzaak weg valt lijkt het verstandig om een politiek debat over bezuinigingen 
vooral te voeren op basis van de inhoud van de gemeentelijke taken, afgezet tegen het 
collegeprogramma. 
Daarnaast zijn scenario’s ontwikkeld over de gewenste ontwikkeling van onze gemeente in de 
toekomst. Deze scenario’s hebben wij gehanteerd als basis voor keuzes in het schrappen of 
verminderen van taken, maar kunnen ook dienen als basis voor het ontwikkelen van nieuw beleid 
in de komende jaren. 
 
Hoe nu verder? 
In het conceptbezuinigingsvoorstel van 1 februari waren 4 categorieën opgenomen: 
A. Keuzes in programma’s en producten (beleid) 
B. Inkomstenmaatregelen 
C. Financieel technische maatregelen 
D. Efficiencytaakstelling op producten waarop niet bezuinigd wordt 
 
In categorie A is een aantal maatregelen opgenomen die reeds in gang zijn gezet. De redenen 
hiervoor lopen uiteen, maar er is geen directe noodzaak om die ontwikkelingen ongedaan te 
maken.  Deze maatregelen kunnen daarom verder uitgewerkt worden en zullen leiden tot een 
structureel financieel voordeel van € 263.800 met ingang van 2012. 
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Categorie A: Keuzes in programma’s en producten (beleid) 
 

Progr. Product Inhoudelijke toelichting Form.nr Bedrag 

1  Bestuursonder-
steuning college 
van B. en W. 

Dit betreft het instellen van een éénhoofdige 
directie, conform de uitgangspunten van de 
reorganisatie in 2009 

04 100.000 

1  Bestuurs-
ondersteuning 
raad 

Inleveren van 40 uur op de taakinhoudelijke 
advisering raad en de werkelijke formatie 
begroten, aframen van ruimte in de begroting 
van de overige kosten, conform raadsbesluit 
dd 30-09-2010 

05 88.800 

2  Uitvoering WMO 
– vervoers-
voorzieningen 

Dit is de effectuering van het 
aanbestedingsresultaat in 2010. 

59 75.000 

 Totaal   263.800 

 
 
De voorstellen in categorie C hebben geen gevolgen voor de inwoners en maatschappelijke 
organisaties. De hier genoemde maatregelen kunnen verder worden uitgewerkt en leiden tot een 
structureel financieel voordeel van € 1.476.000 met ingang van 2012. 
 

Categorie C: Financieel technische maatregelen 
 

Progr. Product Inhoudelijke toelichting Form.nr Bedrag 

2  Monumenten-
subsidies 

In de begroting is vanaf 2011 € 75.000 
opgenomen voor lage rente leningen voor 
monumenteneigenaren. 
Inmiddels is een memo opgesteld voor uw 
raad waaruit blijkt dat volstaan kan worden 
met een bedrag van € 15.000,-. 

nvt 60.000 

7 Mobiliteitsfonds Opheffen mobiliteitsfonds. Dit fonds is in 
2008 ingesteld maar nooit beschreven 
waarvoor precies. Er is eenmaal in 2009 € 
50.000 aan onttrokken ivm tijdelijke 
parkeerplaats Trompschool. Er vindt een 
jaarlijkse storting plaats van € 150.000,-. 

nvt 150.000 

7 Versterking 
Algemene 
reserve ten laste 
van de 
exploitatie 

Achterwege laten storting versterken 
Algemene reserve 

nvt 250.000 

Geen prijscompensatie Algemene reserve 
(rentetoevoeging 1%) 

nvt 155.000 

Achterwege laten toevoeging voormalige 
kapitaallasten van de Watertoren (gesloopte 
deel)  aan Algemene reserve 

nvt 346.000 
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Progr. Product Inhoudelijke toelichting Form.nr Bedrag 

7 Balansver-
korting 

Eenmalige afschrijving investeringen met 
maatschappelijk nut voor circa 7,6 miljoen 
(ten laste van de algemene reserve/reserve 
NUON gelden)  

nvt 515.000 

 Totaal   1.476.000 

 
Het totaal van deze maatregelen (categorie A en C) levert met ingang van 2012 een structureel 
voordeel op van € 1.739.800 (€ 263.800 + € 1.476.000). 
 
Het saldo van onze meerjarenbegroting ziet er dan als volgt uit: 
 

  2011   2012   2013   2014   2015   
  

         
  

Saldo na verwerking nu bekende mutaties 20 N 1.178 N 609 N 51 V 12 N 
           
Doorvoeren maatregelen   1.740 V 1.740 V 1.740 V 1.740 V 
           

Saldo meerjarenbegroting na maatregelen 20 N 562 V 1.131 V 1.791 V 1.728  V 

 
Wij stellen voor deze maatregelen te verwerken in de Perspectiefnota 2012. 
 
Dus een aantal maatregelen doorvoeren, een flink voordelig begrotingssaldo, en dan? 
Allereerst willen wij deze conclusie aangrijpen als de duiding van een gedenkwaardig moment. Na 
een aantal jaren van hard werken, moeilijke besluiten en stevige discussies, komt onze gemeente 
in een positie dat nagedacht kan worden hoe om te gaan met een positieve meerjarenbegroting. 
 
Tegelijkertijd constateert ons college dat wij binnen de planning en control cyclus geen afspraken 
met uw raad hebben over de besteding van een positief begrotingssaldo. Wij willen u hiervoor 
binnenkort een voorstel doen, zodat wij met u hierover kunnen discussiëren en duidelijke 
afspraken voor de toekomst kunnen vastleggen. 
 
Maar wat als de huidige cijfers toch tegenvallen? 
Wij hebben tijd nodig om bovengenoemd voorstel voor te bereiden en met u te bespreken. In deze 
periode zal ook duidelijk worden of er nieuwe informatie beschikbaar komt die leidt tot een andere 
uitkomst.  
Mocht er toch noodzaak zijn voor verdere financiële maatregelen, dan zijn wij voornemens om het 
proces dat wij eerder met u hebben afgesproken weer op te pakken en af te ronden.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als de raad ja zegt dan worden de voorstelde ombuigingsmaatregelen verwerkt in de 
perspectiefnota 2012. Verder bereidt ons college een discussie tussen college en raad voor over 
het invullen van ruimte voor nieuw beleid. Deze discussie vindt plaats na het zomerreces 2011. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
raadsbevoegdheid 
kaderstellend 
maatschappelijk urgent 
budgetrecht 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Op die moment worden er vooral technische maatregelen doorgevoerd die geen externe 
doorwerking hebben.  
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Uw raad kan besluiten om toch in debat te gaan over de eerder gepresenteerde voorstellen. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

De ombuigingsmaatregelen worden verwerkt in de perspectiefnota 2012. Na het zomerreces wordt 
een discussie gestart over het invullen van nieuw beleid.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
In totaal levert het voorstel een bezuinigingspakket op van € 1.740.000 structureel. 
Dit leidt tot onderstaand meerjarenbegrotingssaldo. 
  
 2012  2013  2014  2015  

Saldo meerjarenbegroting na maatregelen 562 V 1.131 V 1.791 V 1.728  V 

 
De financiële gevolgen worden verwerkt in de perspectiefnota 2012. 
 
Risico’s 
De maatregelen zoals genoemd in dit voorstel kunnen zonder risico worden doorgevoerd. 
Het risico blijft bestaan dat er later toch extra bezuinigingen op ons afkomen door: 

 Sterkere stijging inflatie dan verwacht 

 Mindere snelle groei rijksuitgaven dan verwacht 

 Mogelijke tekorten bij toekomstige overdracht (decentralisatie) van rijkstaken 
 
Mochten deze risico’s zich voordoen en er aanvullende financiële maatregelen nodig zijn dan zijn 
wij voornemens om het proces dat wij eerder met uw raad hebben afgesproken weer op te pakken 
en af te ronden.  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Dit besluit is nodig om voor 2012 en verder tot een sluitende meerjarenbegroting te komen met 
ruimte voor nieuw beleid.  
 
Bijlagen:  rb 2011-03-22 bezuinigingen 2012-2015  
 
 
Bergen, 15 februari 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  
Secretaris      burgemeester 
  


