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1. Strategische Heroverwegingen 2012 
 

Inleiding  
 

Hierbij bieden wij u de uitkomsten van het tweede interactieve en participatieve traject Strategische 

Heroverwegingen 2012 aan.  

 

Om tot een sluitende meerjarenbegroting 2013 – 2017 te komen hebben wij - evenals voor de 

begroting 2012 - gebruik gemaakt van het participatief traject Strategische Heroverwegingen, waarbij 

inwoners, bedrijven en instellingen zijn betrokken. Om tijdig, dat wil zeggen vóór het aanbieden van de 

meerjarenbegroting 2013, met voorstellen naar uw raad te komen hebben wij, anders dan in 2012, 

voor een ‘afgeslankt’ traject gekozen. In dit traject hebben wij enerzijds gebruik gemaakt van de 

uitkomsten van de 1e tranche Strategische Heroverwegingen, voor zover deze nog niet waren 

uitgewerkt; anderzijds hebben wij gebruik gemaakt van het aanbod van de voorzitters van de 

expertgroepen om betrokken te blijven bij het vervolg.  

 

Tijdens de carrouselbijeenkomst hebben wij deskundigen en overige belangstellenden gevraagd mee 

te denken en richting te geven aan de nadere invulling van de aanvullende bezuinigingsmaatregelen 

en maatregelen voor extra inkomsten. Wij kijken terug op een zeer waardevolle bijeenkomst, die de 

nodige opbrengst heeft opgeleverd. Zo zijn er concrete ideeën ingebracht, die wij zowel in hoofdstuk 2 

van de Programmabegroting als in de afzonderlijke programma’s nader toelichten. 

 

Bovendien constateren wij een meer fundamentele lijn voor de toekomst, waarbij wij meer draagvlak 

zien ontstaan voor zelfredzaamheid en een terugtredende overheid met een groei naar een meer 

gezamenlijke aanpak tussen overheid, inwoners en instellingen/bedrijven met een evenwichtiger 

verdeling van verantwoordelijkheden en activiteiten. Wij geven dit signaal graag door aan het 

visietraject ‘Focus op Morgen’. Voor de korte en middellange termijn betekent dit dat wij de ingezette 

koers van zelfredzaamheid, faciliteren en participatie voortzetten. 

 

Bij dit tweede participatieve traject is ons uitgangspunt het Coalitieprogramma 2011 – 2014 Stabiliteit 

en Vertrouwen. Daarin is opgenomen dat: 

 

De gemeentelijke taak en rol worden gekenmerkt door het steeds meer gezamenlijk met 

inwoners en maatschappelijke partijen realiseren van ambities, waarbij de gemeente wil 

faciliteren en eventueel regisseren, stimuleren en coördineren. Inwoners, instellingen, 

bedrijven en bestuur zijn continu en intensiever samen aan het werk aan veranderingen en 

verbeteringen. Daarnaast of wellicht in het verlengde daarvan zal de zelfredzaamheid van 
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inwoners maximaal worden aangesproken en primair worden gefaciliteerd met passende 

interventies of investering in een goede sociale infrastructuur. 

De maatregelen uit de 2e tranche Strategische Heroverweging, op het gebied van bijvoorbeeld Social 

Return en zorg, welzijn en veiligheid op kernenniveau maken de begroting sluitend. Overigens is de 

toekomst ongewis, aangezien het nieuwe kabinet met nieuwe bezuinigingen kan komen. De door ons 

ingezette koers van zelfredzaamheid en participatie gaan wij nu met voorrang versterken. Er kan niet 

meer volstaan worden met het alleen verstrekken van subsidies of het handhaven van de veiligheid en 

het gebruikelijke onderhoud en beheer. Uit de bijeenkomsten met de thematafels is duidelijk naar 

voren gekomen dat ten aanzien van deze onderwerpen de inwoners zelf aan zet (willen) zijn. 

Deelnemers zien de rol van de gemeente dan bij voorkeur als terughoudend, verbindend of 

faciliterend. 

 

Vanzelfsprekend nemen wij deze aanbeveling serieus en daarom gaan wij er voor zorgen dat onze 

inwoners op wijk- en kernenniveau meer hun verantwoordelijkheid kunnen en ook mogen nemen. Dit 

willen wij bereiken door onze methodieken van Gebiedsgericht werken en subsidiëring in te zetten als 

een - vooral praktisch - instrumentarium om op het gebied van Fysiek, Sociaal en Veiligheid 

verbindingen tussen inwoners tot stand te brengen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan Buurtzorg en 

Sociale Wijkteams. Onze manier van werken wordt verder aan deze toekomstige eisen aangepast. Wij 

willen nog meer dan voorheen over alle programma’s en beleidsvelden heen integraler werken, 

waarbij vooral de praktisch interactieve en participatieve werkwijze de voorkeur krijgt.  

Het visietraject ‘Focus op Morgen’ helpt ons hierbij verder richting te bepalen en accenten in ons werk 

aan te brengen, waarbij het niet alleen gaat om strategie en beleid maar tevens om keuzes over wat  

tot de (kern)taken en verantwoordelijkheden van de gemeente behoort en wat bij de inwoners behoort.   
 

Vanuit de raad zijn twee besparingsideeën ingebracht, die in deze heroverweging zijn meegenomen 

(zie bijlage 2).
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2. Resultaten per programma 
 

Dit hoofdstuk geeft per programma inzicht in de besparingsmogelijkheden met te verwachten 

financiële effecten. De uitkomsten hiervan leiden tot aanpassing van het collegeprogramma. De 

Carrouselbijeenkomst met de expertvoorzitters en inwoners, de interne nieuwe besparingsideeën en 

de verdieping en verbreding van de 1e tranche Strategische Heroverwegingen 2011 hebben geleid tot 

onderstaande besparingsresultaten. Per programma lichten wij de resultaten toe.  

 

Tijdens de carrouselavond zijn de volgende thema’s groepsgewijs behandeld: 

1. Zelfredzaamheid    2. Leefbaarheid en Voorzieningen 

3. Zorg en Welzijn    4. Draagvlak, Draagkracht en Participatie 

5. Uniek SV/Ondernemerschap   6. Accommodaties en Openbare ruimtes 

 

De aanbevelingen die deze avond zijn gedaan hebben wij integraal bij de programma’s opgenomen 

en betrekken wij bij de opgaven, zowel uit de 1e tranche Strategische Heroverwegingen als bij de 2e 

tranche. Een kort overzicht van deze resultaten is in de bijlage (1) opgenomen. 

 

 

Programma 1 – Bestuur en dienstverlening 
 
De maatregelen 

Verdieping van maatregelen 1e tranche van de Strategische Heroverwegingen 2011 
1. Social Return: wij zien mogelijkheden bijstandsgerechtigden in te zetten bij verkiezingen; dit 

kan leiden tot kostenbesparingen en vergroot bovendien de kans op versnelde terugkeer in 

het arbeidsproces. In samenwerking met Werk en Inkomen gaan wij dit realiseren. (PUSH 1, 

nr. 8) 

2. Wij zien mogelijkheden om in regionaal verband een Klant Contact Centrum en Telefonisch 

Informatiecentrum in te richten. Wij maken in 2013 hiervoor een businesscase. (PUSH 1,    

nr. 11) 

 

Nieuwe besparingsideeën  
3. De Front-Office willen wij verbreden. Naar ons oordeel kunnen veel  taken die nu binnen de 

vakafdelingen worden uitgevoerd in de Front-Office worden verricht. Volgens de klant-vraag 

analyse 2011 kan hiermee een besparing worden gerealiseerd.  

4.  De digitale dienstverlening en het werken op afspraak gaan wij uitbreiden. De openingstijden 

worden geoptimaliseerd en afgestemd op deze  aangepaste dienstverlening. 

5. Door uitbreiding van de digitale dienstverlening kan de Gemeentegids in een lagere 
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frequentie worden uitgebracht. 

 
 
De financiële vertaling  
Bestuur en dienstverlening 2013 2014 2015 2016 2017 I/S

1. Inzet bij verkiezingen  € 10.000 € 10.000   I

2. KCC; businesscase   € 50.000 € 50.000 € 50.000 S

3. KCC; bezetting € 10.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 S

4. Gemeentegids   € 10.000 € 10.000 € 10.000 S

Totaal €10.000 €30.000 €90.000 €80.000 €80.000 S

 
 

Programma 2 – Veiligheid 
 

De maatregelen  

Verdieping van maatregelen 1e tranche van de Strategische Heroverwegingen 2011 
1. Onderzoek naar resultaten veiligheid en inzet partners. (PUSH 1, nr. 19) 

In de Landelijke politieorganisatie bestaat geen mogelijkheid meer voor het inzetten van 

exogeen gefinancierde politiesurveillanten. Wij onderzoeken de mogelijkheden om – mede 

door middel van Social Return – het gat op te vangen, dat door het verdwijnen van de 

politiesurveillanten valt. In het onderzoek worden uitdrukkelijk de mogelijkheden bekeken om 

meer kostendekkend te werken, o.a. door de introductie van de bestuurlijke boete te 

onderzoeken. Hierbij moet rekening worden gehouden met kosten van opleiding van 

boa’s/toezichthouders en bijvoorbeeld administratieve lasten bij de introductie van de 

bestuurlijke boetes. Dit wordt in een businesscase uitgewerkt. 

 

Aan de thematafel Draagvlak Draagkracht en Participatie is geopperd vrijwilligers op te leiden 

tot BOA’s. Voor ons het signaal dat wij meer dan voorheen sociale controle en veiligheid 

samen met de inwoners kunnen oppakken (Eigen kracht en Verantwoordelijkheid). 

De deelnemers van thematafels Leefbaarheid en Voorzieningen en Zelfredzaamheid hebben 

duidelijk gemaakt dat inwoners veel meer dan nu het geval is verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de gemeente willen en kunnen “overnemen”. Dit geldt op een zogenaamd 

basisniveau voor de leefbaarheid en sociale controle in wijken/kernen.  

 

Nieuw besparingsidee  
2.  In overleg met  Plassenschap Loosdrecht en provincie zoeken wij naar dekking van de lasten van 

(ongeorganiseerde) recreatie; wij willen hiermee de kosten van verkeersregelaars en 

voorzieningen verhalen. 
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De financiële vertaling  
Veiligheid 2013 2014 2015 2016 2017 I/S 

1. Inzet partners € 214.000 € 214.000 € 214.000 € 214.000 € 214.000 S 

2. Verkeersregelaars € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 S 

Totaal €229.000 €229.000 €229.000 €229.000 €229.000 S 

 

 
Programma 3- Beheren leefomgeving 
De maatregelen  

Verdieping van maatregelen 1e tranche van de Strategische Heroverwegingen 2011 
1. Samenwerking met sociale werkvoorziening, ten aanzien van de onderwerpen bijstand, 

beheer en extra inkoop. (PUSH 1, nr. 27) 

2. Door een nieuwe, integrale manier van werken op gebieden Fysiek, Veiligheid en Sociaal  

wordt de inzet van middelen geoptimaliseerd.(PUSH 1, nr. 29) 

3. Wij benutten de unieke mogelijkheden van Stichtse Vecht. Wij breiden recreatieve 

voorzieningen uit; toeristenbelasting en liggelden worden aangepast en afgestemd op het 

nieuwe voorzieningenniveau. (PUSH 1, nr. 30)  

4. Accommodatie bezit en verhuur: ter uitvoering van de Vastgoednota, (in deze rapportage) 

exclusief onderwijshuisvesting en sport, optimaliseren wij het gebruik van het vastgoed en 

focussen wij ons op de strategische voorraad. (PUSH 1, nr. 32) 

 

Nieuwe besparingsideeën  
5. De samenwerking van de BOA’s met Wijken & Kernen kan leiden tot een effectievere en 

intensievere handhaving. Wij leggen hiermee een uitdrukkelijk verbinding met de 

maatregelen in programma 2 en de Nieuwe Manier van Werken onder punt 2 van dit 

programma.  

6. Het afstoten of het beheer en onderhoud van de buitenruimte aan bewoners uitbesteden. De 

deelnemers aan de Carrouselbijeenkomst geven hierbij het voorbeeld van speeltoestellen en 

het openbaar groen. Wij zullen dit in samenhang met de Beheerplannen oppakken. 

 

Tijdens de Carrouselbijeenkomst is door diverse deelnemers aan de thematafels gesproken 

over de mogelijkheden budgetten ter beschikking te stellen aan wijken-/kernen voor het 

beheer van de leefomgeving . Dit sluit aan bij het coalitieakkoord en het collegeprogramma. 

Naar de idee van de deelnemers  ontstaan daardoor mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het 

onderhoud en beheer van het openbaar groen en speelplaatsen bij de inwoners van wijk-

/kernen te beleggen. De speelplaatsen zouden zelfs afgestoten kunnen worden.  De 
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gemeente neemt dan meer de rol van facilitator op zich, wat in lijn is met het speerpunt 

Gebiedsgericht werken als het gaat om Eigen Kracht en Verscheidenheid. 

 
De financiële vertaling  
Beheer en leefomgeving 2013 2014 2015 2016 2017 I/S 

1. Samenwerking SW-bedrijf € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 S 

2. Integraal werken € 50.000 € 180.000 € 230.00 € 280.000 € 280.000 S 

3. Recreatie € 10.000 € 25.000 € 50.000 € 75.000 € 100.000 S 

4. Accommodatie € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 S 

5. BOA’s samenwerking € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 S 

6. Buitenruimte € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 S 

Totaal €490.000 €635.000 €710.000 €785.000 €810.000 S 

 
  
 

Programma 4- Onderwijs, kinderopvang en jeugd 
 

De maatregelen  

Verdieping van maatregelen 1e tranche van de Strategische Heroverwegingen 2011 
Geen verdieping van maatregelen 1e tranche Strategische Heroverwegingen 2011 en geen  

nieuw besparingsidee. 
 
Aan verschillende thematafels is tijdens de carrouselbijeenkomst ingebracht dat op wijk- en 

kernenniveau onderzocht moet worden wat het gewenst basisniveau moet of kan zijn. Door 

middelen (mensen/budgetten) ter beschikking te stellen en door inzet van vrijwilligers kan veel 

worden bereikt. De gemeente treedt meer op als facilitator en verbinder dan subsidieverstrekker. 

 

Er is geen financiële opbrengt op het programma.  

 

Programma 5 – Cultuur, cultureel erfgoed, recreatie en sport 
 

De maatregelen  

Verdieping van maatregelen 1e tranche van de Strategische Heroverwegingen 2011 
Recreatie en Toerisme 
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1. Wij ontwikkelen een beleidsvisie op gebied van recreatie, toerisme en evenementen,(PUSH1, nr. 

67) 

• Uitbreiden en opwaarderen voorzieningenniveau en onderzoeken mogelijkheden voor 

aanlegplekken, passantenhavens, fietsverhuur, terrassen, kabelpontjes; hierbij gebruik maken 

van ondernemerschap.  

Toeristenbelasting en liggelden worden aangepast en afgestemd op het nieuwe 

voorzieningenniveau. 

• Onderzoeken van de mogelijkheid voor nog een jachthaven i.s.m. omringende gemeenten, hierbij 

rekening houdend met de concurrentiepositie van andere havens in het gebied.  

• Op‐ en uitbouwen contacten met bedrijven en onderzoeken of een toeristisch recreatief platform 

voor ondernemers wenselijk is. 

 

De deelnemers van de thematafel Uniek SV/Ondernemerschap geven aan dat het zakelijke- en 

verblijfstoerisme bevorderd kan en moet worden. Mede daarvoor is het noodzakelijk toeristische 

voorzieningen uit te breiden en samen met ondernemers aan actief Citymarketing te doen, met een 

passend  ondernemersklimaat. 

 
Sport  
Geen verdieping van maatregelen 1e tranche Strategische Heroverweging 2011 
Over Sport en Accommodaties wordt door de thematafel  Accommodaties en Openbare Ruimtes het 

volgende aangegeven: beheerders meer verantwoordelijkheden geven door het verstrekken van een 

onderhoudsbudget en de sportaccommodaties kostendekkend maken. 

 

 
De financiële vertaling  
Cultuur, recreatie en sport 2013 2014 2015 2016 2017 I/S 

1. Beleidsvisie € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 S 

Totaal €50.000 €50.000 €50.000 €50.000 €50.000 S 

 

 

Programma 6 - Werk en inkomen 
 
De maatregelen  

Verdieping van maatregelen 1e tranche van de Strategische Heroverwegingen 2011 
1. Wij passen strengere toetsingseisen WWB (WMO idem) toe, rekening houdend met de 

nieuwe Wet Werken naar Vermogen. (PUSH 1, nr. 86) 

2. Doorvoeren administratieve lastenverlichting en minder (andere) Interne Controle. (PUSH 1, 

nr. 88) 
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3. Wij ontwikkelen mogelijkheden voor het ”verplicht” werken en het activeren & participeren van 

mensen in de bijstand. Wij richten ons vooral op jongeren om instroom te voorkomen en 

uitstroom te bevorderen. (PUSH 1, nr. 91) 

4. Wij benaderen actief werkgevers voor werkgelegenheid en vacatures (Social Return)   

(PUSH 1, nr. 92) 

 

5. Wij schakelen actief het bedrijfsleven en de “welzijnssector” in als essentiële partners voor 

sociaal maatschappelijk ondernemen, meedoen is ook meebetalen. Dit geldt ook voor de 

gemeente die vacatures kan oormerken voor de doelgroep c.q. werk kan uitbesteden aan 

bedrijven die zich aansluiten. (PUSH 1, nr. 93) 

6. Wij beperken de insourcing en focussen op bedrijfsmatige controle en  investeren niet 

onnodig in verband met mogelijke outsourcing/samenwerking. In 2012 kiezen wij  een 

scenario  hoe de toekomstige regionale samenwerking met een sociale werkvoorziening eruit  

komt te zien inclusief kosten-baten analyse  (zie punt 5). (PUSH 1, nr. 97) 

7. De bedrijfsvoering voor de WWB en WMO gaan wij bundelen, ook vanwege de overlap in 

klanten en doelgroepen. (PUSH 1, nr. 103) 

8. Social Return wordt gemeentebreed en over alle Programma’s  ingericht en wij sturen 

uitdrukkelijk op resultaten. Ook hier betrekken wij expliciet de ondernemers in onze 

gemeente en ondernemers die hier werkzaamheden verrichten. (PUSH 1, nr. 107) 

 

De deelnemers aan de thematafels Zelfredzaamheid, Leefbaarheid & Voorzieningen en 

Draagvlak, Draagkracht & Participatie brengen in dat de inzet van bijstandsgerechtigden bij 

gemeentelijke taken, verkiezingen en zorgtaken in het kader van de WMO moet worden 

bevorderd. Participatie geldt dan indirect ook als een besparingsresultaat.  

Wij gaan deze aanbevelingen opnemen in ons Duurzaamheidsprogramma; Social Return en 

bij onze aanpak Welzijn en WMO; Eigen kracht.  

 

 
 
De financiële vertaling 
Werk en Inkomen 2013 2014 2015 2016 2017 I/S 

1. Toelatingseisen € 29.800 € 29.800 € 29.800 € 29.800 € 29.800 S 

2. Lastenverlichting € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 S 

3. Verplicht werken € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 S 

4. Werkgeversbenadering € 12.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 S 

5. Partners sociaal € 20.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 S 

6. Outsourcing € 30.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 S 
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7. Bedrijfsvoering € 30.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 S 

8. Social return € 260.000 € 260.000 € 260.000 € 260.000 € 260.000 S 

Totaal €438.800 €526.800 €526.800 €526.800 €526.800 S 

 
 

Programma 7- Welzijn en zorg 
 

De maatregelen  

Verdieping van maatregelen 1e tranche van de Strategische Heroverwegingen 2011 
Zorg  

1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning: gehandicaptenparkeerkaart kostendekkend maken.  

Gehandicaptenparkeerplaats is v.w.b.  kostendekkendheid nog in onderzoek. (PUSH 1, nr. 122) 

Welzijn 
2. Wij koppelen preventief en curatief Jeugdbeleid - actief en beleidsmatig - aan Werk en 

Inkomen  (Maak gebruik van nieuwe technieken zoals sociale media  en nieuwe werkwijzen o.a. 

ambulant werken, zie ook Programma 4 en 6. (PUSH 1, nr. 128) 

3. Wij introduceren de methodiek ‘Op eigen kracht’. Dat wil zegen hoe je de draagkracht, 

zelfstandig en met hulp van familie, vrienden en buren kan vergroten. Mensen dus in hun 

thuissituatie helpen een behandelplan op te stellen en daarop eventuele hulp te organiseren. 

Deze methodiek kan toegepast worden bij de AWBZ, WMO, Leerlingenvervoer en de nieuwe Wet 

Werken naar Vermogen. (PUSH 1, nr. 129) 

 

Nieuw besparingsidee 
4. In het kader van de WMO voeren wij diverse maatregelen door; hierbij wordt onder andere 

gedacht aan de Huishoudelijke Hulp en het anders organiseren van voorzieningen. Wij 

verwachten hiermee nog aanzienlijke besparingen te kunnen realiseren. (Zie ook punt 3 en 

programma 2 en 6) 

 

De deelnemers aan de thematafel Zorg en Welzijn geven aan dat door een efficiënte inzet van 

Welzijn, de methodiek Eigen kracht kan worden voorkomen dat een beroep wordt gedaan op de 

WMO voorzieningen. Tevens wordt gedacht aan de inzet van bijstandsgerechtigden bij het doen 

van lichte klusjes. Een aanpak hiervoor nemen wij op in de plannen voor Social Return, Welzijn 

Nieuwe Stijl . 

 
De financiële vertaling 
Welzijn en Zorg 2013 2014 2015 2016 2017 I/S 

1. Parkeerkaart € 18.700 € 27.700 € 37.000 € 37.000 € 37.000 S 
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2. Jeugdbeleid € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 S 

3.” Eigen kracht”  € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 S 

4. WMO maatregelen € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 S 

Totaal €138.700 €197.700 €207.000 €207.000 €207.000 S 

 

Programma 8 - Natuur en milieu 
 

De maatregelen  

Nieuw besparingsidee  
1. Natuurbescherming: heroverweging budget. 

 

Duurzaamheid  is aan de thematafel Accommodaties en Openbare ruimtes aan de orde geweest 

en is een belangrijk speerpunt uit het collegeprogramma. Gesproken is over duurzame energie 

en het gezamenlijk inkopen hiervan. Veel van deze maatregelen worden momenteel uitgevoerd. 

Wij gaan in de aankomende periode een impuls geven aan Duurzaamheid door deze opgave 

centraal in onze gemeente te beleggen en inwoners (experts) nog meer te betrekken bij het 

verder uitrollen van onze Duurzaamheidsagenda. 

 

De financiële vertaling  
Natuur en milieu 2013 2014 2015 2016 2017 I/S 

1. Natuurbescherming € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 S 

Totaal €45.000 €45.000 €45.000 €45.000 €45.000 S 

 
 

Programma 9 - Wonen en ondernemen 
 

De maatregelen  

Verdieping van maatregelen 1e tranche van de Strategische Heroverwegingen 2011 
Wonen 

1. De samenwerking met provincie, gemeenten en Omgevingsdienst Regio Utrecht wordt 

geïntensiveerd, vooral op het gebied van Wabo-taken zien wij mogelijkheden. (PUSH 1, nr. 

152) 

2. Bestuurlijke handhaving baseren op het principe van: de vervuiler betaalt. Deze maatregel is 

inmiddels geëffectueerd; wij verwachten in 2013 de eerste effecten. (PUSH 1, nr. 159) 
3. Deregulering ( regels afschaffen, ineffectieve regels effectief maken). Wij gaan dit in 2013 

voor alle programma’s taakstellend opnemen. (PUSH 1, nr. 162) 
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4. Ten aanzien van bestekken e.d.: wij gaan de insourcing onderzoeken; wij gaan meer in eigen 

beheer bestemmingplannen maken. (PUSH 1, nr. 169) 

 

De deelnemers van de thematafel Uniek SV/Ondernemerschap doen diverse suggesties ter 

versterking van het ondernemerschap. Zo wordt het voorstel gedaan startende ondernemers te 

enthousiasmeren en ZZP-ers te faciliteren. De kenniseconomie (ook Duurzaamheid) kan 

versterkt worden.  

Het samenspel met Universiteit Nyenrode en de samenwerking  met gemeenten Amsterdam en 

Utrecht moet meer ondernemers uitnodigen zich hier te vestigen.  

Opmerking; vanuit onze gemeente worden al dergelijke initiatieven ondernomen. Het 

Ondernemersloket is onlangs versterkt en zal in deze richting verdergaan. Het spreekt ons aan 

ook met lokale ondernemers en inwoners (inwonende ondernemers) hier verder aan te werken. 

Hierbij betrekken wij eveneens Social Return. 

 
 
De financiële vertaling  
Wonen en Ondernemen 2013 2014 2015 2016 2017 I/S 

1. Samenwerking   € 75.000 € 100.000 € 100.000 S 

2. Handhaving € 15.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 S 

3. Deregulering  € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 15.000 S 

4. Insourcing € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 S 

Totaal €65.000 €79.000 €159.000 €189.000 €189.000 S 

 
 

3. Programma overstijgende thema’s 
 

Algemene dekkingsmiddelen 
 

Nieuw besparingsidee 
1. Leges kosten dekkend maken, wij beschouwen nogmaals gemeentebreed alle producten. 

Vanzelfsprekend heeft dit een relatie met de programma’s Dienstverlening en Wonen en 

Ondernemen. 

2. W.O.Z.; wij beperken ons tot een trendmatige verhoging met het inflatiecorrectie percentage. 

 
De financiële vertaling 
Algemene dekkingsmiddelen 2013 2014 2015 2016 2017 I/S 
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1. Leges € 60.000 € 95.000 € 125.000 € 150.000 € 175.000 S 

2. WOZ € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 S 

Totaal €105.000 €140.000 €170.000 €195.000 €220.000 S 

 
 
 
 

Eigen huishouding 
 

Nieuw besparingsidee 
1. Wij verminderen het aantal ICT-applicaties en stroomlijnen deze; 
2. Wij verlagen het Opleidingsbudget; 

3. Wij verlagen het budget voor Werving & Selectie 

 
De financiële vertaling 
Eigen huishouding 2013 2014 2015 2016 2017 I/S 

1. Applicaties € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 S 

2. Opleidingsbudget € 100.000 € 100.000 € 100.000   I 

3. Werving & selectie € 100.000 € 100.000 € 100.000   I 

Totaal €250.000 €250.000 €250.000 € 50.000 €50.000 I/S 

 
 
 

Totale besparing 
 

Programma Besparing 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Dienstverlening € 10.000 €30.000 € 90.000 € 80.000 € 80.000 

Veiligheid € 229.000 € 229.000 € 229.000 € 229.000  € 229.000

Beheren leefomgeving € 490.000  € 635.000 € 710.000 € 785.000 € 810.000 

Onderwijs, kinderopvang en jeugd € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Cultuur, recreatie en sport € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 

Werk en inkomen € 438.800 € 526.800 € 526.800 € 526.800 € 526.800 

Welzijn en zorg € 138.700  € 197.700 € 207.000 € 207.000 € 207.000 
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Natuur en milieu 

Wonen en ondernemen 

Algemene dekkingsmiddelen 

Eigen huishouding  

Totaal 

€ 45.000 

€ 65.000 

€ 105.000 

€ 250.000 

 

€ 1.821.500

€ 45.000 

€ 79.000 

€ 140.000 

€ 250.000 

 

€ 2.182.500

€ 45.000 

€ 159.000 

€ 170.000 

€ 250.000 

 

€ 2.436.800

€ 45.000 

€ 189.000 

 € 195.000 

€ 50.000 

 

€ 2.356.800 

€ 45.000 

€ 189.000 

€ 220.000 

€ 50.000 

 

€ 2.406.800

 
 

Bijlage 1 
 

Uitkomsten Carrouselavond 13 september 2012 
 

Thematafel Zelfredzaamheid 

1. Inschakelen inwoners en vrijwilligers waarbij bijvoorbeeld Vrijwilligers bij evenementen de 

organisatie op zich kunnen nemen. De gemeente kan zich beperken tot een regierol. Maak bij het 

benaderen van vrijwilligers gebruik van sociale media. 

2. Budgetten ter beschikking stellen voor het beheer van de leefomgeving (groen en speelplaatsen) 

3. Prominente/centrale rol voor de Dorpsraden ihkv plannen ontwikkelen. De gemeente faciliteert. 

4. Inzet uitkeringsgerechtigden bij verkiezingen/gemeentelijk taken 

5. WMO eigen bijdrage, hulpmiddelen en inzet bijstandsgerechtigden bij klusjes 

6. Vraaggestuurde subsidiëring  

 

Thematafel Leefbaarheid en Voorzieningen 

Stelling: 

1. Terugtredende en faciliterende gemeente, kernen verantwoordelijk door: 

a) beschikbaar stellen accommodaties b) budgetten op wijk- kernenniveau c) bestaande Dorpshuizen 

goed toerusten 

Maatwerk per kern: 

1.  basisniveau vaststellen met pluspakket met inbreng inwoners (voorbeelden aanwezig) 

2. Bibliotheek moet bereikbaar zijn 

Zelfredzaamheid 

1.  Inwoners kunnen veel zelf op het basisniveau maw voldoende sociale controle en samenhang 

waardoor men zonder wijkagent kan of minder WMO voorzieningen.  

2. De opbrengsten hiervan weer investeren in andere noodzakelijke voorzieningen 

Budgetten 

1. Toedelen budgetten per kern 

2. Rijke kernen mogen zelf voorzieningen financieren 

3. Voor wat hoort wat principe, tegenprestatie vragen bij inzet budgetten 
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Thematafel Zorg en Welzijn 

1. Welzijn centraal/voorop stellen waardoor op Zorg bespaard kan worden. 

2.Preventie, 1 loket, regierol, aansluitend traject voor Zorg. 

3. De Zorg buurt-wijkgericht inrichten 
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Thematafel Uniek SV/Ondernemerschap 

Onderwerpen: 

1. Kenniseconomie, Duurzaamheid 

2. Starters enthousiasmeren, ZZP faciliteren 

3. Regionale samenwerking Amsterdam/Utrecht 

4. Verblijfstoerisme en zakelijk toerisme bevorderen 

5. Verbeteren toeristische voorzieningen 

6. Citymarketing toerisme en ondernemersklimaat 

Opbrengsten: 

1. (drastisch) verhogen parkeeropbrengsten 

2. Meer toeristenbelasting 

3. Hogere OZB 

 

Thematafel Accommodaties en Openbare ruimtes 

Accommodaties: 

1. Duurzame energie/collectieve inkoop 

2. Vastgoed; behouden, verkoop, verhuur, onderhoud en koppelen aan visie “Wat voor gemeente 

willen wij zijn”, 

Afstoten, slopen 

3. Beheerders accommodaties onderhoudsbudget 

4. Commerciële verhuur Dorpshuizen 

5. Dubbel ruimtegebruik bibliotheek - school 

6. Kostendekkendheid Sportaccommodaties 

7. Minimaal voorzieningenniveau per kern 

Openbare ruimte: 

1. Versobering meldingen, adoptie  groen, verkoop openbaar groen 

2. Versimpelen/minder onderhoud (IBOR) 

3. Teveel openbare ruimte? 

4. Gebruik bestaande infrastructuur; bij nieuwe ontwikkelingen eerst revitaliseren industriegebieden 

5. Repressie op vervuiling, kosten verhalen 

6. Minder (of andere inrichting) speelvoorzieningen 

7. Duurzaam natuurlijk groen 

8. Effectiever gebruik sportvelden 
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Thematafel Draagvlak, Draagkracht en Participatie 

1. Regierol gemeente behouden met gebruik van Welzijnsorganisaties 

2. Behoud Gebiedsgericht Werken 

3. Gemeente moet actief inwoners mobiliseren, kennis benutten 

4. Participatie als bezuinigings-hulpmiddel 

5. Wijkcommissies geen budget nodig tenzij met resultaatverplichting 

6. Leidt vrijwilligers op tot BOA’s 

7. Maak als gemeente inzichtelijk wat je doet met de opbrengsten thematafelen 
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Bijlage 2 
 

Raadsvoorstellen via email postbus; Besparingsidee @stichtsevecht.nl 
 

Inbreng  gemeenteraad Resultaat 

Bibliotheken 

Terug naar de essentie; boeken uitleen. Aandacht 

voor digitalisering 

De businesscase wordt momenteel uitgewerkt 

rekening houdend met de digitalisering. 

Gemeentelijke apparaat 

Als bedrijf organiseren en aan de kostenkant 

streven naar efficiëntie, lean inrichten. 

Voor zover mogelijk wordt hier inmiddels al 

gerealiseerd. 

Al opgenomen in de eerste tranche. 

Bijstandsgerechtigden 

Inzet bij groenonderhoud en toezicht. 

Wij werken momenteel het programma social 

return uit waarbij wij gemeentebreed werken 

aan het inzetten van bijstandgerechtigden. 

Gemeentelijke groenstrookjes 

Verkopen, verhuren  stroken groen bij woningen 

Is al opgenomen en wordt al uitgevoerd. 

Gemeentelijke sporthallen 

Verhuren in de zomermaanden 

Dit wordt in de businesscase sport/-

accommodatiebeleid opgenomen. 

Openbare straatverlichting 

In de nacht op halve kracht of uitzetten, gebruik 

LED verlichting 

Is opgenomen in de eerste tranche 

maatregelen. 

Sponsoring 

Plantsoenen en rotondes laten sponsoren door 

lokale ondernemers  

Is opgenomen in deze besparingsopgave. 

Gemeentegids 

Uitgave terugbrengen naar eens in de 2 á 3 jaar 

Is opgenomen in deze besparingsopgave. 

Subsidies 

Controleer de uitgaven van de ontvangers. 

Er is inmiddels een nieuw subsidiebeleid door 

de raad vastgesteld.  Deze gaat uit van 

activiteiten . 

Straatnaamborden Deze suggestie nemen wij mee in de volgende 

tranche. 

Mogelijkheid voor een tweede Vechtbrug Geen besparingsmogelijkheid. 

Duurzame energie 

Zelfstandig of in een publiek – private 

samenwerking  werken aan energievoorziening. 

 Deze suggestie nemen wij mee in de volgende 

tranche bij de Duurzaamheidsontwikkelingen. 

OZB 

Verhoging ten behoeve van extra inkomsten 

Is opgenomen als trendmatige verhoging. 
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