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Richtinggevende Kaders, Ombuigingsvoorstellen en Koersbepaling Perspectief Nota 
2013-2016 
 
1 Inleiding 
Op 17 januari heeft ons college het proces vastgesteld dat moet leiden tot de Perspectief Nota 
2013-2016 (PPN). De eerste stap in dat proces was het verzamelen van een aantal bouwstenen 
op basis waarvan ons college, maar ook uw raad, de koers kan aangeven die we in de PPN 
gaan weergeven. Eén bouwsteen, het ontwikkelen van richtinggevende kaders, heeft op verzoek 
van uw raad een plek gekregen in het door uw raad aangegeven bestuurlijk traject:  
- 6 maart Workshop bezuinigingsmogelijkheden; 
- 2 april technische vragenronde;  
- 5 april de Raadsbrede Commissie over dit collegevoorstel.  
 
De idee daarachter is dat uw raad daarmee in de positie komt om aan de voorkant van het 
bezuinigingsproces, door middel van het aangeven van een aantal richtinggevende kaders, de 
koers aan te geven. Deze koers vormt vervolgens voor ons college de grondslag voor het 
opstellen van de PPN. De richtinggevende kaders hebben we gedestilleerd uit de informatie die 
wij uit uw Workshop van 6 maart hebben gekregen. Wij hebben eveneens een aantal 
aanvullende, in onze ogen noodzakelijke,kaders opgesteld, die wij via deze notitie aan uw raad 
voorleggen. Wij hebben deze kaders waar van toepassing betrokken bij het opstellen van deze 
notitie en de daarin opgenomen voorstellen. 
 
Opbouw notitie 
Op basis van de geleverde input van 6 maart hebben wij de van de fracties van uw raad 
verkregen informatie geordend (bezuinigingsmatrix) en geanalyseerd (impactmatrix). Vervolgens 
hebben we op basis van onze analyse per bezuinigingsmogelijkheid en inkomstenverhogende 
maatregel aangegeven wat wij daar voor koers (koersdefiniëring) uit halen. 
 
2 Kaders PPN 2013-2016  
 
2.1 Ontwikkelen afwegingkaders   
Voor het opstellen van de PPN en de verbinding met de Lange Termijn Visie hebben wij in 
overeenstemming met het vastgestelde procesmodel de richtinggevende kaders voor het 
opstellen van de PPN en voor de programmabegroting geformuleerd. Deze richtinggevende 
kaders leggen wij met dit voorstel aan uw raad voor.  
 
Analyse maatschappelijke context 
 
Verandering relatie overheid maatschappelijke omgeving  
Sinds de jaren negentig zijn we geleidelijk anders gaan denken over de relatie overheid en 
maatschappelijke omgeving. Van verzorgingsstaat naar participatiestaat. Iedereen moet 
meedoen en is daar zelf verantwoordelijk voor. De aandacht van de overheid spitst zich vooral 
op de onderkant van de arbeids-, zorg-, woning- en welzijnsmarkt. Deze verandering is voor het 
eerst bij de invoering van de Wmo duidelijk geworden. Met de komende decentralisaties van de 
AWBZ en de Jeugdzorg en de invoering van de WWnV wordt deze verandering binnenkort ook 
voor deze beleidsterreinen duidelijk. Gelijk met deze verandering zijn wij op een andere manier 
gaan kijken naar de wijze waarop de gemeentelijke overheid en zijn inwoners zich tot elkaar 
verhouden en met elkaar omgaan.  
Deze andere manier van kijken kan als volgt worden geduid: 
1 van wantrouwen en controle naar vertrouwen en verantwoordelijkheid (deregulering: een 

terughoudendere rol van de overheid en meer verantwoordelijkheid bij uitvoerende 
organisaties en burgers / uitgaan van goede wil burgers (95%) in plaats van kwade wil (5%));  
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2  van staat naar markt naar civil society (wat verwachten we van de burger en wat kan de 
burger in ruil daarvoor verwachten – bij hoe-vraag is eerst de burger en zijn/haar omgeving 
aan zet en, wanneer dat echt niet meer kan, maatschappelijke organisaties c.q. markt); 

2 van uniformiteit naar maatwerk (Kanteling Wmo – bij een complexe samenleving met veel 
net iets van elkaar verschillende problemen is niet standaardisatie de oplossing maar 
maatwerk).  
 

Deze andere manier van kijken noodzaakt ons na te denken over hervormingen waarmee we 
invulling geven aan onze verander(en)de rol en positie. Wij stellen daarom voor om, naast de 
bezuinigingsmogelijkheden die in beeld zijn gebracht, ook een start te maken met het nadenken 
over mogelijke hervormingen. Bij hervormingen denken wij ook aan het in beeld brengen van de 
mogelijke financiële en personele effecten, als gevolg van de verander(en)de positie van de 
gemeente.  
 
Ook de impact van de wijziging van het stelsel van de sociale zekerheid en de 
verantwoordelijkheid van de gemeente om de effecten daarvan op te lossen, noodzaakt tot een 
heroriëntatie op de gemeentelijke positie en rol en daarmee een hervorming van het 
gemeentelijk beleid in de meest brede zin. In combinatie met de bezuinigingen van de 
rijksoverheid zijn er hervormingen nodig om forse structurele ombuigingen mogelijk te maken. 
Omdat er voor een dergelijk proces meer tijd nodig is dan we nu hebben, gaan wij uw raad, bij 
de PPNdaarvoor een procesvoorstel aanbieden. 
 
Kredietcrisis / Stresstest 
Een andere maatschappelijke ontwikkeling en de belangrijkste aanleiding voor dit 
ombuigingstraject is de kredietcrisis. Om de financiële risico’s in beeld te brengen hebben de 
gemeenten besloten een zogenaamde Stresstest uit te voeren. Sinds kort is het resultaat van 
deze stresstest voor onze gemeente bekend (bijlage 1).  
Omdat het om de financiële positie van onze gemeente gaat is het van belang het resultaat van 
deze test te betrekken bij de financiële afwegingen die in deze notitie aan de orde worden 
gesteld. Samenvattend kan gesteld worden dat onze gemeente een neutraal risicoprofiel heeft. 
Onze begroting is actueel en op orde (geen oningevulde taakstellingen). Grote tegenvallers 
kunnen beperkt opgevangen worden, met een geringe aantasting van het weerstandsvermogen. 
De gemeente heeft weinig ruimte in de exploitatie. Er is veel vreemd vermogen aangetrokken, 
waardoor de gemeente goed moet nadenken over noodzakelijke investeringen en/ of langdurige 
financiële verplichtingen. Er is weinig mogelijkheid voor het genereren van extra inkomsten. De 
lokale lasten zijn hoog en de grondposities zijn gering.  
 
Koersdefiniëring Richtinggevende Kaders 
Voor zowel het denken over hervormingen als mogelijkheid voor toekomstige ombuigingen, als 
voor het opstellen van de Lange Termijn Visie, de invoering van de Decentralisaties, de 
uitvoering van het accommodatiebeleid en het opstellen van de PPN 2013-2016 hebben wij 
richtinggevende kaders nodig. Wij stellen uw raad voor daarvoor onderstaande kaders te 
hanteren. Deze kaders werken wij verder uit bij het ontwikkelen van de Lange Termijn Visie, de 
komende decentralisaties en bij de implementatie van het accommodatiebeleid. 
 
Kaders collegeprogramma: 
- Een dienstbaar lokaal bestuur; 
- Een veilige leefomgeving met voldoende voorzieningen; 
- Kiezen voor kwaliteit en innovatie; 
- Een duurzame toekomst. 
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Aanvullend op deze kaders van ons collegeprogramma hebben wij voor de afweging van de 
ombuigingen de volgende richtinggevende kaders geformuleerd:  
 
Inhoudelijke kaders ombuigingen:  
-  De prioriteit ligt bij onze kwetsbare inwoners, van jong tot oud.  
 
Inhoudelijke kaders hervormingen: 
- Deregulering (van wantrouwen (en controle) naar vertrouwen) (en verantwoordelijkheid); 
- De inwoner(s) zijn zelf verantwoordelijk om mee te (blijven) doen (van staat naar civil 

society); 
- Van voorzieningengericht naar inwonergericht subsidiebeleid (van uniformiteit naar 

maatwerk). 
 
Financiële kaders ombuigingen: 
-  Bezuinigingen van de rijks- of provinciale overheid ten kosten van derden worden niet 

automatisch door ons gecompenseerd; 
- Het principe ‘samen de trap op en samen de trap af’ is ook van toepassing voor 

(maatschappelijke) organisaties waarmee we een subsidie- of een andere financiële relatie 
hebben (nullijn en korting op financiële ondersteuning); 

- Voor de dekking van nieuw beleid hanteren we het principe ‘Nieuw voor Oud’; 
- Gezien de uitkomsten van de stresstest willen we onderzoeken of het instellen van 

een investeringsplafond kan helpen bij het maken van keuzes op het gebied van 
investeringen. Tevens wordt onderzocht op welke wijze we dit investeringsplafond kunnen 
toepassen bij het samenstellen van onze meerjarenbegroting;  

 
Personele kaders ombuigingen: 
- Mogelijke personele gevolgen van de ombuigingen worden opgevangen via natuurlijk 

verloop. Voorkomen van gedwongen ontslagen is daarbij het uitgangspunt.  
 

2.2 Personele taakstelling 
Toegezegd is om bij de taken die volledig worden wegbezuinigd de personele gevolgen in beeld 
te brengen. De kostentoerekening is daartoe het instrument, maar kan daar, omdat er meer 
wordt toegerekend dan de werkelijke uitvoeringsuren die voor een taak nodig zijn, niet 1-op-1 
voor worden gebruikt (bijlage 2). Verder hebben we met ingang van 2012 de afgesproken 
personele taakstelling van totaal 41.5 fte (2006-20111) uitgevoerd. Hiermee is wat ons betreft de 
rek eruit. Alleen rigoureuze keuzes in de taakuitvoering kunnen in onze ogen nog leiden tot een 
vermindering van het aantal fte. 
 
2.3 Nieuw Beleid 
Wij hebben samen met uw raad er voor gekozen de discussie ‘nieuw beleid’ als onderdeel te 
zien van het proces van PPN naar programmabegroting. Als uitgangspunt daarbij hanteren we 
het kader ‘Nieuw voor Oud’. 
 
2.4 Herijking investeringsplan 
De herijking van het investeringsplan wordt in het reguliere proces van PPN naar 
programmabegroting meegenomen. Het resultaat van de stresstest betrekken wij daarbij. 
 
 
 
 
 

                                                
1   Eerste taakstelling 2006-2009:  min 9 fte / min 9 fte / min 7 fte / min 7 fte, totaal min 32 fte. 

Tweede taakstelling reorganisatie 2010-2011: min 9.5 fte. 
Totaal gerealiseerde taakstelling: min 41.5 fte januari 2012.  
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3 Werkwijze Ombuigingen: bezuinigingsmatrix, impactmatrix, analyse en 
koersdefiniëring 

Bij onze analyse van de bouwstenen hebben we voor het in beeld brengen van de 
bezuinigingsmogelijkheden op de gemeentelijke taken de beslisboom (stoplichtmodel) gebruikt 
waarmee we ook vorm hebben gegeven aan het opstellen en de inrichting van de bouwstenen 
(formats). In de volgende matrix hebben we de samenhang van de bezuinigingsvarianten van 
deze beslisboom met ons collegeprogramma en de input van de Workshop van uw raad in beeld 
gebracht. Als kanttekening daarbij moet vermeld worden dat de fracties van uw raad hebben 
aangegeven dat zij niet op de tijdens dit proces ingebrachte bezuinigingsvoorstellen kunnen 
worden vastgepind. In dat verband gebruiken wij de ingebrachte voorstellen als een indicatie 
voor de koersbepaling van de PPN. 
 
Bezuinigingsmatrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Toelichting bezuinigingsmatrix 
De eerste afweging die we hebben gemaakt is of een taak wel of niet in het collegeprogramma 
past en wat de input van de workshop over de taak aangeeft. De volgende stap is de vraag of de 
taak wettelijk of niet-wettelijk is. Onze aandacht is in eerste instantie gericht op de niet wettelijke 
taken. Wanneer we de matrix verder uitwerken dan komen we tot de volgende 
bezuinigingsvarianten op de gemeentelijke taken: 
A Hierbij gaat het om taken die als niet-wettelijk worden geclassificeerd (bijlage 3) en daarbij 

ook niet in het collegeprogramma en/of in de Workshop zijn genoemd. Deze taken komen 
als eerste in aanmerking om te vervallen en kunnen in principe leiden tot een bezuiniging 
van 100%; 

B Hierbij gaat het om taken die een niet wettelijke grondslag hebben, maar wel in het 
collegeprogramma en de workshop naar voren komen (politieke ambitie). Dit zijn taken die 
de gemeente kan blijven uitvoeren, maar door de bezuinigingen onder druk komen te staan 
en daarom een heroverweging behoeven (bijlage 4). Mogelijk leidt dit tot nieuwe inzichten; 

C  Hierbij gaat het om taken die zowel een wettelijke grondslag hebben en ook in het 
collegeprogramma en de workshop naar voren komen. Dit zijn taken die de gemeente in 
principe blijft uitvoeren. Ook op deze taken is het echter mogelijk bezuinigingen te realiseren. 
Het gaat dan vooral over de mate waarin de taken worden uitgevoerd (van zeer luxe tot zeer 
sober en LEAN). Verder gaan we in dit verband onderzoek doen of het kwaliteitsniveau van 
het  beheer kan worden aangepast. Dit zien wij als een extra mogelijk tot bezuiniging. Over 
het resultaat daarvan wordt uw raad separaat geïnformeerd; 

 
 
 

D 
Hervorming wettelijke taken; 
Uitgangspunten: 
1 van wantrouwen naar ver- 
   trouwen;  
2 van staat naar civil society; 
3 van uniform naar maatwerk. 
 

A 
Taken niet 
meer 
uitvoeren. 

Gemeentelijke taken 

C 
Efficiencytaakstelling: 
uitvoering moet sober 
en doelmatig en 
slimmer zijn / LEAN.  
 

B 
Taken goed tegen 
het licht houden; 
Effect heroverwe-
ging collegepro-
gramma . 

 
 
past in college- 
programma en/of 
input workshop 

niet 

wel 

niet wettelijk wettelijk 
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D Hierbij gaat het om taken die wel een wettelijke grondslag hebben, maar waarover we 
vanwege de veranderende positie en rol van de gemeente, o.a. ten gevolge van de 
hervorming van de sociale zekerheid, nog geen duidelijk beeld hebben. Deze veranderende 
positie en rol leiden in onze optiek tot hervormingen in het aanbod en de uitvoering van onze 
wettelijke taken. Aan deze hervormingen gaan we bij het ontwikkelen de Lange Termijn 
Visie, het Accommodatiebeleid en de Decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ en Wwnv) vorm 
geven. Deze taken hebben wij vanuit de gehanteerde beslisboom het predicaat ‘in de wacht’ 
gegeven. Uw raad wordt daar separaat over geadviseerd.  

 
Impactmatrix 
Op verzoek van uw werkgroep bezuinigingen hebben we de volgende impactmatrix betrokken bij 
onze analyse van de voorgestelde ombuigingen van de fracties van uw raad.  
 
Impactmatrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing impactmatrix 
Waar mogelijk geven we in het overzicht aan hoe hoog of laag we de maatschappelijke impact 
schatten. Voor het bepalen daarvan hebben we het collegeprogramma en de input van de 
fracties als toetsingscriteria gebruikt. Daarbij hebben we de aanname gehanteerd dat de fracties 
op basis van, onder andere de ambtelijke informatie, een afweging hebben gemaakt van de 
maatschappelijke impact (bezuinigingen ja/nee – prioriteit hoog / middel / laag) van het 
doorvoeren van een ombuiging. 
 
Verder hebben we waar mogelijk aangegeven of we verwachten dat de implementatie van een 
bezuinigingsvariant makkelijk of moeilijk is. Daarvoor hebben we vooral gekeken naar de 
juridische uitvoerbaarheid (direct / gefaseerd / of nader onderzoek).  
Bij de selectie van de gemeentelijke taken hebben we ons in dit kader gericht op de niet 
wettelijke taken. Verder hebben we gekeken naar de randvoorwaarden van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet, de Belastingwet en andere relevante wetgeving. 
  
Resultaat werkwijze 
Het resultaat is een aantal overzichten waarmee we de bezuinigingsvarianten en de input van 
de workshop in beeld hebben gebracht.  
Verder hebben we in die overzichten aangegeven hoe daar op basis van de input van de 
verschillende fracties over gedacht wordt (bezuinigingen ja/nee – prioriteit hoog / middel / laag). 
Vervolgens hebben wij op verzoek van de werkgroep bezuinigingen van uw raad op de 
bezuinigingsvarianten de zogenaamde impactmatrix los gelaten (direct / gefaseerd / nader 
onderzoek en politiek draagvlak).  
 

 
Maak een plan 

 

▪ De moeite waard 

 
Onmiddellijk 

 

▪ De beste zet 
▪ Zo snel mogelijk doen 

 

 
 

Niet aan beginnen 
 

▪ Verspil geen tijd 

 

 
Overwegen 

 

▪ Kan de moeite waard zijn 
om te doen 

 

Implementatie 

Hoog 

Impact 

Laag Hoog 
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Analyse  
Voor de analyse van de in beeld gebrachte informatie van overzichten hebben we gebruik 
gemaakt van de bezuinigingsmatrix en de impactmatrix. Daarbij hebben we ons niet gericht op 
een analyse van de verschillen en daarmee een analyse op detailniveau. We hebben ons vooral 
gericht op een analyse van de overeenkomsten en die te vertalen in een koers, met een hoger 
abstractie niveau, als input voor het opstellen van de PPN.  
Een heroverweging van ons collegeprogramma doen we op basis van de uitkomst van de 
bezuinigingsdiscussie. Wij denken dat wij op deze wijze invulling geven aan het doel wat we 
hebben afgesproken met het procesvoorstel PPN 2013-2016. 
 
3.1 Analyse bezuinigingsvarianten 
 
3.1.1  Bezuinigingsvariant A (niet wettelijke taken)  
- Bij de takendiscussie (bijlage 3) hebben we ons vooral gericht op het in beeld brengen van 

de bezuinigingsmogelijkheden op de niet wettelijke taken en de daarmee samenhangende 
subsidies. De heroverweging van de niet wettelijke taken van ons collegeprogramma heeft 
vanwege het karakter van daarin opgenomen taken  een plek gekregen bij de analyse van 
bijlage 4 (lopende en voorgenomen projecten); 

- Het niet wettelijk karakter van deze taken biedt mogelijkheden tot directe of gefaseerde (bij 
subsidies) bezuinigingen;  

- Het totaal budget dat jaarlijks gemoeid is met de bekostiging van deze niet wettelijke taken 
is, inclusief de subsidies, € 4.683.373; 

- Deze variant (niet wettelijke taken) levert het volgende voorlopige resultaat op: 
Direct te bezuinigen      €    470.000  2013 
Gefaseerd te bezuinigen (bijv. subsidies)  €    652.400  2014 e.v. 
Te onderzoeken bezuinigingsmogelijkheden €      88.000  2014 e.v. 
Totale mogelijke bezuinigingsopbrengst  € 1.210.400 (- 25% budget niet 
wettelijke taken) 
 

Conclusies 
- Met uitzondering van 2 taken (schoolzwemmen en ontwikkelingsbedrijf) is er geen keuze 

gemaakt om met meer taken volledig te stoppen; 
- Bezuinigingsvoorstellen zijn gericht op versobering uitvoering, bijstellen begroting 

(onderuitputting) en aanpassing van het ambitieniveau; 
- Op basis van de input een aantal fracties kan een bezuinigingstaakstelling van € 200.000 

aan de subsidies worden opgelegd; 
- Bij een aantal taken vindt uit het oogpunt van zorgvuldigheid nader onderzoek plaats naar de 

uitvoerbaarheid. Totaal gaat het om een bedrag van € 88.000 aan onzekere bezuinigingen.  
 
Koersdefiniëring PPN: niet-wettelijke taken 
Uit onze analyse van de bezuinigingsvoorstellen op de niet wettelijke taken kunnen we alleen 
de koers destilleren om zo min mogelijk met deze niet wettelijke taken te stoppen. Eigenlijk is er 
volgens ons sprake van het hanteren van de ‘kaasschaaf’, die we ook in eerdere 
bezuinigingsrondes hebben toegepast.  
Verder hebben we geen gezamenlijk gedragen afwegingskader gevonden als basis voor een 
voor iedereen duidelijk onderbouwde keuze om een taak wel of niet meer uit te voeren. Dit is 
volgens ons een gevolg van de gekozen werkwijze. Wij denken daar met de kaders die wij met 
deze notitie aan uw raad ter bespreking en vaststelling voorleggen in dat hiaat ( het ontbreken 
van afwegingskaders) te voorzien. Deze kaders gaan we, bij vaststelling door uw raad, 
gebruiken bij het opstellen van de PPN. 
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3.1.2 Bezuinigingsvariant B (lopende en voorgenomen projecten)  
- Bij de lopende en voorgenomen projecten (bijlage 4) hebben we vooral gekeken naar het 

politieke draagvlak om met een project wel of niet door te gaan; 
- Verder hebben we de projecten getoetst aan ons collegeprogramma; 
- Het niet wettelijk karakter van deze taken biedt mogelijkheden tot een directe interventie op 

een verhoging van de uitgaven c.q. investeringen; 
- Het totaal budget dat jaarlijks gemoeid is met de dekking van deze niet wettelijke taken is, 

exclusief de PM-posten, € 381.402 in 2013 oplopend naar € 1.757.061 in 2018; 
 
Projecten ingedeeld naar prioriteitscore: Hoog / Middel / Niet Doen 
 
Niet Doen 
▪ Met uitzondering van het nieuwe zwembad in Egmond aan Zee en het Glasvezelkabelnet, 

geven de fracties van uw raad aan dat de overige projecten wel kunnen doorgaan;  
▪ Bij de heroverweging van ons collegeprogramma hebben we in afwijking van de mening van 

de raadsfracties het project zwembad Egmond aan Zee de prioriteit middel gegeven. Dit 
hebben we gedaan omdat de mogelijkheden van een private investeerder nog in onderzoek 
is; 

 
Hoog 
▪ Een aantal projecten heeft van de fracties een hoge prioriteit gekregen en moeten volgens 

de fracties van uw raad doorgaan; bij deze projecten gaat het bij het project verbetering van 
de kustverdediging om een toename van de structurele uitgaven van € 402 in 2013 
oplopend naar € 23.375 in 2018;  

▪ Bij een viertal projecten met een hoge prioriteit gaat het om € 260.000 aan niet structurele 
onderzoekskosten in 2013 en € 195.000 niet structurele onderzoekskosten in 2014;  

▪ Een tweetal projecten met de prioriteit hoog wordt budgettair neutraal uitgevoerd;  
▪ Een tweetal projecten met een hoge prioriteit is al in de begroting opgenomen; 
▪ Een tweetal lopende projecten met een hoge prioriteit heeft (dienstverlening en handhaving 

recreatiewoningen) qua bekostiging een PM-status; 
 
Middel 
▪ De overige projecten hebben van de fracties van uw raad de prioriteit middel gekregen. Wij 

interpreteren dit als projecten die, wanneer we op de projecten en voorgenomen projecten 
moeten bezuinigen, ter discussie komen te staan.  

 
Het gaat daarbij concreet om de volgende projecten: 
- Nieuw Gemeentehuis:    extra jaarlasten van maximaal € 711.000  

(deze extra jaarlasten krijgen we, bij het toepassen van hetzelfde kwaliteitsniveau  
als van de mogelijke nieuwbouw, ook wanneer we in de JL4 blijven); 

- Zwemvoorziening Egmond aan Zee: 
            extra jaarlasten van maximaal € 767.000; 

óf alleen een sporthal:      extra jaarlasten van maximaal € 291.000; 
óf alleen een sportzaal:      extra jaarlasten van maximaal € 143.000; 

- Waterplan:           extra jaarlasten van maximaal €   20.000; 
- Duurzaamheid onderzoek:         extra jaarlasten van maximaal € 101.000; 
- Duurzaamheid projecten:     dekking in begroting / aanscherping Klimaatbeleid;  
- Uitvoering projecten met hoge prioriteit: heeft PM-status i.v.m. onderzoek  
 
De extra jaarlasten van de projecten met de prioriteitstatus Middel bedragen maximaal  
€ 1.888.000.  
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Conclusies 
▪ Eigenlijk vinden bijna alle fracties van uw raad dat, met uitzondering van het zwembad en 

het glasvezelkabelnet, alle projecten voortgang moeten krijgen. Ons college vindt dat 
vooralsnog ook voor het zwembad voor Egmond aan Zee.  

▪ Van een aantal projecten met een Hoge prioriteit wordt in ieder geval ingestemd met de 
bekostiging van de plankosten. Omdat nog niet duidelijk is wat de extra jaarlasten zijn staat 
daar een pm-post voor opgenomen. Bij het beslissen over het totaal pakket aan 
investeringen moet daar rekening mee worden gehouden. Het moet niet zo zijn dat een 
beslissing nu de uitvoering op voorhand blokkeert. De uitvoering van deze projecten heeft 
overigens de prioriteit Middel gekregen; 

▪ Wanneer er vanwege de teruglopende inkomsten keuzes gemaakt moeten worden dan gaat 
dat over de projecten van de categorie Middel. Gezien de bedragen die daarmee gemoeid 
zijn gaat het dan vooral over de keuze tussen - een zwembad en/of een sporthal - en een 
gemeentehuis. 
 

Koersdefiniëring PPN: lopende en voorgenomen projecten 
De onzekerheid over de afname van de gemeentelijke inkomsten is nog groot. Naast de 
bezuinigingen is er een dreigende afname van deze inkomsten door de invoering van een 
andere berekeningsgrondslag van de Algemene Uitkering. Deze wijziging hangt samen met 
een andere benadering van het aantal woningen dat we volgens de BAG hebben. Door 
bijvoorbeeld de recreatiewoningen niet meer mee te tellen krijgen we minder uitgekeerd. 
Verder heeft de stresstest duidelijk gemaakt dat we qua investeringen aan onze top zitten en 
uiterst zorgvuldig moeten zijn bij beslissingen die leiden tot een extra druk op de bestaande 
investeringen. 
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken van de impact van deze nieuwe ontwikkelingen 
c.q. informatie op de lopende en voorgenomen projecten, hebben we de informatie van de 
meicirculaire nodig. Daarbij gaan we er vanuit dat daarin ook de gewenste duidelijkheid staat 
aangegeven. 
 
Wij stellen voor om bij het opstellen van PPN ten aanzien van de projecten de volgende koers 
vast te stellen. Wij gaan er vanuit dat de projecten met de prioriteit Hoog doorgaan. Ten 
aanzien van de projecten met de prioriteit Middel stellen we op basis van voorgaande analyse 
voor de keuze voor een nieuw zwembad voor Egmond aan Zee te maken zodra duidelijk is wat 
de financiële effecten zijn op onze inkomsten door de Bezuiniging en de BAG 
berekeningsgrondslag op de Algemene Uitkering.  

  
3.1.3 Bezuinigingsvariant C (Efficiencytaakstelling) 
De wettelijke taken hebben we vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Wij gaan er echter wel 
vanuit dat er ook bij de wettelijke taken bezuinigingen mogelijk zijn. De LEAN-pilot van uw raad 
van drie werkprocessen (MeldingOpenbareRuimte, Begraafplaatsadministratie en de P&C 
cyclus) en de mogelijke verdere uitrol van deze methode over onze andere werkprocessen, 
zien wij als voertuig voor het verbeteren van onze bedrijfsprocessen. Dit moet tot inzicht leiden 
in bezuinigings(on)mogelijkheden bij de uitvoering van onze wettelijke taken. Omdat dit een 
pilot is van uw raad stellen wij voor om op basis van het resultaat van de evaluatie van deze 
pilot (juni 2012) daarover vervolgafspraken te maken.  
 
Koersdefiniëring PPN:  efficiënter en slimmer  / sober en doelmatig 
Wij stellen voor niet vooruit te lopen op eventuele bezuinigingsmogelijkheden op de wettelijke 
taken en eerst de resultaten van de LEAN-pilot van uw raad af te wachten. Het resultaat van de 
pilot vormt vervolgens de basis voor verdere afspraken over het verbeteren van onze 
werkprocessen,. 

 
 
 
 



Richtinggevende Kaders en Ombuigingsvoorstellen voor de Lange Termijn Visie, het Accommodatiebeleid, de Decentralisaties en 
de PPN 2013-2016 

11 
 

3.1.4 Bezuinigingsvariant D (hervormingen)  
Deze bezuinigingsvariant heeft vooral betrekking op een mogelijke hervorming van de 
wettelijke gemeentelijke taken. De bezuinigingseffecten van hervormingen zijn pas op de 
langere termijn van belang. 
Bij richtinggevende kaders zijn we ingegaan op het wat en waarom van de hervormingen en de 
relatie met onder andere de Lange Termijn Visie, de decentralisaties, het subsidiebeleid en het 
accommodatiebeleid. Bij de PPN doen wij uw raad een voorstel dat er op gericht is om samen 
met uw raad in beeld brengen welke hervormingsmogelijkheden we kunnen onderscheiden. Dit 
zien wij tevens als een markering van het startpunt van het hervormingstraject voor de 
wettelijke taken. 
 
Koersdefiniëring PPN:  hervorming wettelijke taken 
De hervorming van de wettelijke taken vraagt niet alleen een heroriëntering op onze positie, rol 
en taken, maar ook op die van onze burgers. Wij doen uw raad daartoe bij de PPN een 
procesvoorstel. Ons uitgangspunt daarbij is uw raad aan de voorkant van dat proces te 
betrekken. 
 
4 Verhogen inkomsten (belastingen, heffingen en leges) 
 
Belastingen en heffingen 
Bij het verhogen van de inkomsten gaat het over de vraag of en hoeveel we de gemeentelijke 
belastingen en heffingen (extra) willen verhogen om daarmee extra inkomsten te genereren. 
Wij hebben op basis van de input van de fracties (bijlage 5) aangegeven welke belastingen zij 
wel en welke zij niet (extra) willen verhogen (in principe kunnen alle genoemde belastingen 
(extra) worden verhoogd): 
OZB    : niet 
a. Forensenbelasting  : niet 
b. Toeristenbelasting  : wel, verhoging met € 0,25 per pers. / per dag 
c. Hondenbelasting    : niet 
d. Precariobelasting  : niet 
e. Rioolheffing   : toerekenen kosten straatvegen en baggeren 
f. Parkeertarieven  : wel, verhogen tarief met € 0,50 per uur. 
g. Parkeervergunningen : wel, verhogen parkeervergunningen. 
 
Leges 
Op dit moment loopt het project kostendekkendheid leges. Planning is dat in juni 2012 een stuk 
gereed is op basis waarvan keuzes gemaakt worden over de hoogte van de  legestarieven 
vanaf 2013. Uit deze informatie blijkt welke ruimte er zit tussen onze huidige tarieven en het 
kostendekkende tarief. Dit stuk wordt tijdens het besluitvormingsproces van de PPN (in juni) 
betrokken bij de discussie over de bezuinigingen, zodat uw raad de mogelijkheid heeft input te 
leveren voor het tot stand komen van de legesverordeningen 2013. Na het zomerreces 
ontvangt uw raad de stukken voor het vaststellen van de legesverordeningen 2013 en de 
nieuwe tarieven. De eventuele meeropbrengst leges wordt meegenomen bij het opstellen van 
de meerjarenbegroting 2013-2016. 
 
Koersdefiniëring PPN:  Verhoging inkomsten 
Op basis van de reactie van de fracties van uw raad stellen wij voor bij het opstellen van de 
PPN er vanuit te gaan dat de OZB, de Forensenbelasting, de Hondenbelasting en de 
Precariobelasting niet extra worden verhoogd. En dat op basis van de reacties van de fracties 
van uw raad wij bij het opstellen van de PPN er vanuit gaan dat we de tarieven van de 
Toeristenbelasting, de Rioolheffing, de parkeertarieven en vergunningen gaan verhogen en 
daaraan de taakstelling te verbinden van € 1.950.000 aan extra inkomsten. 
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5 Kostenstijgingen ten gevolgen van Autonome ontwikkelingen en teruglopende 
inkomsten Algemene Uitkering  

 
Extra structurele uitgaven en tegenvallende opbrengsten  
Hierbij gaat het om tegenvallende opbrengsten (analyse jaarrekening), extra uitgaven 
(pensioenpremies en loonkosten). Al met al gaat het dan om een totaal geschat bedrag van  
€ 825.000. Dit is exclusief de decentralisaties (jeugdzorg, Wwnv en de AWBZ).  
  
Teruglopende inkomsten 
Daarbij gaat het om verminderende dividend-inkomsten (BNG), een korting op de algemene 
uitkering en een mogelijk aanpassing van de berekeninggrondslag van de Algemene Uitkering 
(BAG-effect). Op dit moment is, met uitzondering van de verminderende dividend-inkomsten, 
nog niet aan te geven wat de werkelijke effecten van deze maatregelen zijn. We kunnen wel 
een bandbreedte aangeven waarbinnen de vermindering van de inkomsten naar verwachting 
plaats vindt. 
 
 = bandbreedte  2013  2014  2015  2016 
 
Vermindering dividend  €  140.000 € 140.000 €   140.000 €    140.000 
Korting Algemene Uitkering € 1    2 mio € 1   2 mio €   1   2 mio €   1   2 mio 
BAG-effect    €  463.000 € 926.000 € 1.018.000 € 1.018.000 
 
Totale terugloop 2013  € 1.603.000  € 2.603.000 
Totale terugloop 2014  € 2.066.000  € 3.066.000 
Totale terugloop 2015  € 2.158.000  € 3.158.000  
Totale terugloop 2016  € 2.158.000  € 3.158.000  

6 Overzicht financiële onderbouwing noodzaak tot bezuinigingen 2013-2016 
  
In bijlage 6 hebben we een overzicht gemaakt waarin alle bezuinigingvarianten e.d. zijn 
samengebracht. Het resultaat daarvan geven we op hoofdlijnen hieronder weer.  
 
              2013  
Uitgavenverhoging:              
  
A Autonome ontwikkelingen (niet beïnvloedbaar)         -/- € 2.428.000 
B Lopende en voorgenomen projecten (beïnvloedbaar)      -/- €    381.402 
  Totaal benodigde nieuwe ruimte           -/- € 2.809.402 

oplopend naar  -/- € 4.877.051 in 2016 
 
Uitgavenvermindering: 
C Bezuiniging op niet wettelijke taken (beïnvloedbaar)  €    470.000  
 oplopend naar € 1.210.400 in 2016 
 
Inkomstenverhoging: 
D Verhoging gemeentelijke belastingen (beïnvloedbaar)  € 1.947.000 
 
Inkomstenvermindering / bandbreedte: 
E  Algemene Uitkering (niet beïnvloedbaar)          -/- € 1.000.000    € 2.000.000 

BAG effect (niet beïnvloedbaar) -/- €    463.000 oplopend naar 
-/- € 1.018.000 in 2016 
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Saldo’s A t/m E (inclusief bandbreedte)  
2013 -/- €    392.625      -/- € 1.392.625 
2014 -/- €    570.844      -/- € 1.570.844  
2015 -/- €    979.405      -/- € 1.979.405 
2016 -/- € 1.719.874      -/- € 2.719.874 

  
Conclusies 
In 2013 moet er voor het krijgen van een sluitende begroting bij een positief scenario (onderkant 
bandbreedte) nog een bedrag van minimaal € 392.625 en bij een negatief scenario (bovenkant 
bandbreedte) nog een bedrag van minimaal € 1.392.625 worden gevonden. 
 
Voor het sluitend krijgen van de begroting 2013 zijn keuzes nodig die leiden tot een directe 
vermindering van de uitgaven of tot een directe verhoging van de inkomsten. Omdat 
maatregelen die moeten leiden tot een vermindering van de uitgaven over het algemeen later 
effect sorteren en daarmee niet een direct effect hebben, moet er of een oplossing gezocht 
worden binnen de verhoging van de gemeentelijke belastingen of in de projecten waarop we ons 
nog niet hebben vastgelegd. 
 
Voor de langere termijn effecten denken wij, zoals we al in deze notitie hebben aangegeven, 
aan het verbeteren van de efficiency van de uitvoering van de wettelijke taken en het invoeren 
van hervormingen. 
 
Koersdefiniëring PPN: Sluitende begroting 
Er moeten voor het sluitende krijgen van de begroting 2013 extra maatregelen genomen c.q. 
keuzes gemaakt worden, hetzij in de inkomenssfeer, de uitgavensfeer of een combinatie van 
beiden. Wij vragen uw raad daar de richting voor aan te geven.  
 
Voor de volgende jaren van de PPN (2014, 2015 en 2016) gaan wij er vooralsnog vanuit dat de 
efficiencytaakstelling en de hervormingen die we de komende jaren gaan doen, leiden tot een 
vermindering van de uitgaven.  

   
7. Communicatie 
Na de vaststelling van hebben we bijgaand persbericht uit doen gaan waarin we aangeven wat 
de status van het stuk en wat er op hoofdlijnen in staat.  
 
Verder worden zowel de wijkorganisaties en gesubsidieerde organisaties, onder anderen in het 
kader van de Awb, geïnformeerd over de voorgenomen bezuinigingen.  
 
 
Bijlagen: 
1 Memo Stresstest 
2 Overzicht urenverdeling personeel 
3 Overzicht niet-wettelijke taken  
4 Overzicht lopende en voorgenomen projecten 
5 Overzicht belastingen  
6 Overzicht onderbouwing noodzaak bezuinigingen  


