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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

1. Gemeenteraad
Programma:
Financien
Product/FCL:
Gemeenteraad ‐ 0010000
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursorganen
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
70.265

Minimum

Keuze

0
52.113

18.152

70.265

52113

18.152

1.het notuleren van raadsvergaderingen door een extern notuleringsburo (€ 14.500,‐)
2.de fracties ontvangen een budget van de gemeente dat zij kunnen besteden aan de versterking van hun kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol fractiebudgetten) (totaalbedrag € 24.000,‐)
3.de jaarlijkse groepsexcursie van de raad en 3x per jaar een teambuildingactiviteit “de raad van avontuur” (€ 4.121,‐)
4.de accountant controleert de rechtmatigheid van de besteding van de fractiebudgetten genoemd onder 2. Hij verricht deze controle bij de
controle van de gemeentelijke jaarrekening, maar brengt voor de controle van de fractiebudgetten extra kosten in rekening. controle
gemeentefinanciën door accountant (fractiebudgetten) (€ 2.415,‐)
5.materialen en goederen (€ 21.900,‐): dit budget bevat een post van € 18.000 voor ondersteuning ICT en wordt voor het overige gebruikt
voor het betalen van foto’s, vlaai, cartridges en huur materialen, allen t.b.v. de raad
6.het laten bezorgen van bloemen, cadeaus bij jubilea, zieken, installaties en afscheid representatiekosten (€ 1.000,‐)
7.het aanbieden van cursussen en trainingen aan raads‐ en commissieleden en griffie (vorming en opleiding) (€ 2.060,‐)
1.hangt af van aantal en duur raadsvergaderingen
2.afhankelijk van hoeveel fracties besteden; wat over is komt terug naar de gemeente
3.hangt af van programma
4.afhankelijk van aantal door accountant bestede uren
5.hangt af van hoeveelheid foto’s, vlaai voor gasten, cartridges, etc.; grootste bedrag (€ 18.000; vast bedrag) gaat naar ICT voor
ondersteuning laptops
6.afhankelijk van aantal jubilea, zieken, installaties en afscheid nemende raadsleden
7.hangt af van invulling
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Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Budgetten kunnen niet verder neerwaarts bijgesteld worden als gevolg van bezunigingen vanwege dedualiseringscorrectie vanaf 2015. Bij
het opstellen van de formats waren de bezuinigingen nog niet geconcretiseerd.
Geen
Door de bezuinigingen vanwege de dualiseringscorrectie wordt het budget verlaagd met € 20.900,‐‐ vanaf 2016 waardoor het minimum
meer dan benodigd is bereikt.
N.v.t.

Vanaf 2015 ontvangt de gemeente Weert een bedrag van € 51.583,‐ minder uit de algemene uitkering i.v.m. de zogenaamde
dualiseringscorrectie. Met deze correctie had het Rijk het aantal raadsleden per gemeente willen terugbrengen naar de situatie van vóór de
dualisering. Voor Weert zou dat betekend hebben dat het aantal raadsleden zou dalen van 29 naar 27 personen. De bezuiniging die hierdoor
te behalen was op de algemene uitkering uit het gemeentefonds is door het Rijk ingeboekt. De dualiseringscorrectie is echter niet
doorgegaan. Desondanks heeft het Rijk de bezuiniging niet teruggedraaid.
0
Griffie
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

2. Commissies
Programma:
Financien
Product/FCL:
Commissies ‐ 0010100
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursorganen
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
13.000

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

Presentiegelden:
Marktzaken
Verkeerszaken
Cultuurhistorie
Bezwaar werk inkomen en zorg
MKB
Totaal

13.000

2013
2.176,45
1.801,20
4.052,70
2.476,65
10.507,00

13.000

0

13.000

9.933

2014
1.275,85
900,60
2.642,04
2.326,55
375,25
7.520,29

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

Minder vergoeding commissieleden a.g.v. minder vergaderuren. De huidige realisatiecijfers laten een onderuitputting is ten opzichte van de
begroting. Het aanpassen van de begroting naar het huidige realisatieniveau leidt tot een bezuiniging van € 2.493,00 tot € 5.479,71.
Daarboven op is de commissie Bezwaar Wek en Inkomen en Zorg per 01‐01‐2015 opgezegd, dit betekent een structurele bezuiniging van
ongeveer € 2.400. Hierboven op kunnen vervolgens nog keuze worden gemaakt voor een het afschaffen, soberder of anders uitvoeren van
de taak.
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Draagvlak en regievraagstuk komt dan onder druk te staan.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Raadsbesluit om een of meerde commissies op te heffen
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Kritischer omgaan met vergaderuren van de diverse commissies. mogelijkheid bezien of de budgetten per commissie gemaximeerd kunnen
worden.
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

De organisatie dient zelf meer inspanning te leveren om de richtlijnen, beoogde resultaten te kunnen realiseren. Dit kan personele
consequenties hebben.

Verkenning naar alternatieven in de regio.
Bepaalde commissies opheffen. De commissie bezwaar werk en inkomen is per 1‐1‐2015 opgeheven. Het daarvoor benodigde budget
(€ 2.400,‐‐ ) kan geschrapt worden
Verlagen vacatiegeld per uur en beperken inzet uren commissies

Op een andere manier gaan organiseren van de inspraak van de belangenbehartigers

Samenwerking in de regio zoeken

1
Bertus Brinkman
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

3. Burgemeester en wethouders
Programma:
Financien
Product/FCL:
Burgemeester en wethouders ‐ 0010200
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursorganen
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

Minimum

0
5.167

Keuze

0
3.948

Externe vergaderingen
Abonnementen‐lidmaatschappen‐boeken
Representatiekosten Burgemeester
Ongevallenverz.(college beschermingspolis)
Politiek molest verzekering

1.219

5.167

3.948

1.219

2.000,00
825,00
1.000,00
1.296,00
46,00
5.167,00

n.v.t.

Zekerheid van verzekeringen, dienen gehandhaafd te blijven.
Externe vergaderingen en abonnementen beperken tot een maximum van € 4.000

geen
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Kritischer kijken welke (externe) vergaderlocaties en abonnementen gebruikt worden. Meer digitaal abonnementen raadplegen.
Zo veel mogelijk intern vergaderen i.p.v. extern vergaderingen beleggen

College vergadert in principe niet extern en krijgt voorstel voorgelegd met te schrappen abonnementen.

N.v.t.

1
Marc Knaapen
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

4. Burgeractiviteiten
Programma:
Financien
Product/FCL:
Burgeractiviteiten ‐ 0010201
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursorganen
Maatschappelijke gevolgen:
Zeer beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
11.921

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

11.921

11.921

0

11.921

9.108

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Uitbesteden burgerjaarverslag, burgerpeiling en benchmark publiekszaken gemeente
product gerealiseerd?
Aankopen relevant statistisch materiaal derden
Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Minder interactie met bevolking: we meten niet meer of ons beleid aanslaat, welke aspecten positief/negatief worden beoordeeld, etc.
Daardoor missen we aanknopingspunten voor verbetering beleid en dienstverlening. Er kan overigens discussie gevoerd worden over de
vraag of de burger behoefte heeft aan peilingen. Beëindiging aankopen statistisch materiaal beperkt onze sturingsmogelijkheden en
biedt minder mogelijkheden om burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen te bedienen met statistische gegevens over de
gemeente.
Wat moet er gebeuren om het minimum
Gewoon stoppen Er zijn geen lopende contracten dus kan op elke moment besloten worden om deze activiteiten niet meer uit te
waar te maken? (lijst met besparingen)
voeren.

Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

geen
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Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

Minder vragen in de peiling en/of minder vaak uitvoeren. Met pakweg 25% minder middelen kunnen peilingen/benchmarken 3 keer in de 4
jaar worden uitgevoerd.
Zelf organiseren: Gastenboek, burgerpanel, digitaal vragenformulier beschikbaar stellen, stagiaires burgers laten bellen, etc. Dit heeft wl een
negatief effect op de P component. Als je het namelijk zelf gaat organiseren kosten het meer personeel.

Beperking feedback bevolking op gemeentelijk beleid. Beperkt onze sturingsmogelijkheden en biedt minder mogelijkheden om burgers,
bedrijven en maatschappelijke instellingen te bedienen met statistische gegevens over de gemeente.

Geen van de andere manieren van anders organiseren zijn betere alternatieven. Ze zouden per saldo méér geld kosten.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Mogelijkheden om enquête nieuw beleid van de gemeente aan te knopen bij huidige peilingen, verdwijnen als je daarmee stopt.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

3
SBH H. Ensink
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

5. Secretariaat/algemeen beheer

Programma:
Financien
Product/FCL:
Secretariaat/algemeen beheer ‐ 0020000
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐45.487
164.851

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐45.487
0

164.851

164.851

0

164.851

118.968

Specificatie lidmaatschappen:
VNG
€ 60.000
Ombudsman € 9.500
VGS
€ 420
VLG
€ 300
Vegal
€
250
Totaal
€ 70.470
Belangenbehartiging en vertegenwoordigen voor de gemeente vindt plaats via de VNG.
Begroot lasten:
Abonnementen‐ lidmaatschappen‐ Boeken
Rechts‐ en deskundige advisering
WA‐verzekering
Overige verzekeringen
Totaal
Begroot baten:
Dwangsommen

70.500,‐‐
15.225,‐‐
71.361,10
7.765,17
164.851,27

10.000,‐‐

16

Bijdrage van derden (WAO gelden vm pers.)
Legesopbrengsten
Totaal
n.v.t.

31.000,‐‐
4.487,‐‐
45.487,‐‐

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Lidmaatschap VNG opzeggen zou betekenen dat we de eerste gemeente in Nederland zijn die geen lid meer is van de VNG en er dus geen
belangenbehartiging meer is. Daarnaast wordt van de VNG gebruik gemaakt voor o.a. de modelverordeningen en als vraagbaak voor diverse
onderwerpen. Is geen optie. Dit zou betekenen dat wij als gemeente zelfstandig met het Rijk over diverse aangelegenheden in contact
moeten treden hetgeen alleen maar meer gaat kosten.
Ombudsman: gemeente moet zelf de behandeling van de klachten afhandelen. Leidt niet tot besparing en risico’s met betrekking tot
vertrouwen van burger in onafhankelijke afhandeling. Afschaffen van verzekeringen maakt de individuele aansprakelijkheid groter hetgeen
kan leiden tot minder animo om functies te gaan bekleden bij kandidaten.
Wat moet er gebeuren om het minimum We zitten op het minimum. Kritisch blijven volgen met de aanbestedingen van de verzekering en daarbij de criteria nader afwegen.
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Bij opzegging van lidmaatschappen kan de organisatie geen gebruik meer maken van bijvoorbeeld de modelverordeningen en de kennis van
leveren om minimum te realiseren?
de VNG. Dit is kostenverhogend.
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
In overleg met gemeenten NM Limburg bezien of gezamenlijks ombudsfunctie goedkoper is.
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren N.v.t.
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
Bij handhaving minimum geen. Bij alternatief zie voor maatschappelijke gevolgen boven. Organisatorische gevolgen zijn het aantrekken van
organisatorische gevolgen van het
personeel al dan niet samen met andere gemeenten.
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
Of klachten zelf afhandelen een beter alternatief is, kan pas blijken als dit onderzocht wordt.
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
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Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

1
Marc Knaapen
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

6. Medezeggenschap

Programma:
Financien
Product/FCL:
Medezeggenschap ‐ 0020001
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
10.205

Minimum

Keuze

0
7.365

Abonnementen‐lidmaatschappen‐boeken
Materialen en goederen
Overige kosten sector BV (wordt ingezet voor
uitje OR, werkelijke kosten 2013: € 200,‐‐,
2014: € 453,‐‐)

2.840

10.205

7.365

2.840

1.200,00
7.105,00

1.900,00
10.205,00

De activiteiten zijn met name trainingen/
opleidingen OR leden.
N.v.t.

Het minimumpakket is nog voldoende om het huidige pakket uit te kunnen voeren. Dit op basis van de werkelijke kosten van voorgaande
jaren. Dit betekent dus dat de begroting een onderuitputting kent ten aanzien van de realisatie. Het aanpassen van de begroting op basis van
de werkelijke realisatie leidt tot de gewenste bezuiniging.
N.v.t.
In goed overleg met de OR de aanpassing van het budget naar het minimum mogelijk maken
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waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

N.v.t.

N.v.t. De uitgaven van de afgelopen jaren als uitgangspunt nemen (was ruim binnen het beschikbare budget)

Om de onafhankelijkheid van de OR niet te beïnvloeden is het aan hen om de keuzes te maken waardoor ze binnen het minimale budget
blijven.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

OR gaat akkoord met dit voorstel

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

1
Marc Knaapen
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

7. Representatie

Programma:
Financien
Product/FCL:
Representatie ‐ 0020002
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
41.700

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

Specificatie budget:
Materialen en goederen
Representatiekosten B en W
Representatiekosten algemeen

41.700

41.700

0

41.700

30.094

1.500,00
10.200,00
30.000,00
41.700,00

Budget representatie algemeen verlagen
met € 10.000
Wat is de verklaring van eventuele
Extra activiteiten o.a. W600, organiseren van activiteiten buiten de deur welke eerder in huis plaatsvonden maakt dat het budget tov van
verschillen in bedragen per jaar?
eerdere jaren is opgehoogd. Het budget voor 2016 en volgende jaren zal verlaagd worden met € 10.000.
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Activiteiten blijven organiseren maar anders en alleen intern in het stadhuis en niet meer in theater etc.
Nauwelijks. Kan ervaren worden als versobering van de verbinding met de samenleving
Wat moet er gebeuren om het minimum Alle formele gemeentelijke publieksbijeenkomsten (recepties oud/nieuw, Koninginnedag), sleuteloverdracht met carnaval etc in het stadhuis
waar te maken? (lijst met besparingen)
en met een sobere invulling.
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?

Zelf activiteiten organiseren met minder budget en bepaalde activiteiten niet meer uitvoeren. Zijn vooral organisatorische en personele
(bediening) gevolgen.
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(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Met het minimum kunnen alle activiteiten gewoon worden uitgevoerd. Het verlagen van het budget is mogelijk omdat er de afgelopen jaren
activiteiten zijn geweest welke in 2015 e.v.j. niet meer georganiseerd worden. Terugkerende activiteiten zullen met minder budget
uitgevoerd gaan worden. Een alternatief zou kunnen zijn om de nieuwjaarsreceptie af te schaffen. Geeft meer ruimte voor invulling andere
activiteiten of leidt tot minder uitgaven dan het minimum
Activiteiten in huis organiseren i.p.v. extern. Daarnaast nog kostenreductie (goedkoper) doorvoeren op de te organiseren activiteiten.

De maatschappelijke impact zal er met name zijn als de nieuwjaarsreceptie wordt afgeschaft en vanwege een andere invulling koningsdag
Met name de mensen die komen naar deze evenementen zullen teleurgesteld zijn.
N.v.t.

1
Marc Knaapen
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

8. Koninklijke onderscheidingen

Programma:
Financien
Product/FCL:
Koninklijke onderscheidingen ‐ 0020003
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders
Maatschappelijke gevolgen:
Nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
17.130

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

17.130

17.130

0

17.130

12.362

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Uitreiken van koninklijke‐ en gemeentelijke onderscheidingen. Organiseren van de collectieve uitreiking in het Munttheater en het
product gerealiseerd?
organiseren van een Oranjereceptie.
Wat is de verklaring van eventuele
Meer of minder decorandi.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Het afschaffen van de Koninklijke onderscheidingen is onmogelijk. Het is een wettelijke taak van de burgemeester die is vastgelegd in het
Ordereglement. De uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gebeurt door de burgemeester; ook dat is vastgelegd in het
Ordereglement. Wanneer een burger iemand voordraagt voor een onderscheiding heeft de burgemeester een doorzendplicht.
De uitreiking gebeurt namens de Koning.
Een sobere uitreiking is denkbaar. Men dient zich echter wel te realiseren dat dit afstraalt op de Koning en op de burgemeester. Een
Koninklijke onderscheiding is een waardering voor vrijwilligers die zich gedurende lange tijd belangeloos inzetten voor de samenleving. Het
belang van inzet van vrijwilligers is in de hedendaagse samenleving groot. Zij zijn de “smeerolie” van de maatschappij. We gaan meer en
meer naar een participatie samenleving toe, waarin vrijwilligers onmisbaar zijn. Een Koninklijke onderscheiding is vaak de enige tastbare
waardering voor hun inzet. Vandaar ook dat iedere burgemeester elk jaar een oproep krijgt van de Kanselier der Nederlandse Orden om
burgers te stimuleren een aanvraag in te dienen.
Afslanking van de feestelijkheden rondom de uitreiking behoort tot de mogelijkheden. Maar wanneer de burgemeester een onderscheiding
gaat uitreiken is het overhandigen van een bos bloemen het allerminste. Wanneer het budget 0 euro is, is zelfs het geven van een bos
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bloemen onmogelijk. Dit kan leiden tot een afbreukrisico voor de gemeente,
In tegenstelling tot de gemeentelijke onderscheidingen. Hierbij beslist het college van B&W of iemand een gemeentelijke
onderscheiding krijgt. (in onze gemeente is dat de Erepenning of de Penning van verdienste). Die zouden dus in principe afgeschaft kunnen
worden. Het college dient zich dan te conformeren aan het feit dat de stad Weert geen gemeentelijk waarderingsteken (meer) heeft.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Geen collectieve uitreiking maar een individuele uitreiking en afschaffen van de feestelijkheden.

Geen collectieve uitreiking en afschaffen van de feestelijkheden.

Oranjereceptie in gemeentehuis.

Niet meer collectief uitreiking. Oranjereceptie in het gemeentehuis organiseren, niet meer in externe locaties.

Geen.

N.v.t.

Uitreiking van een koninklijke onderscheiding is een wettelijke taak, vastgelegd in de grondwet en in het Orde Regelement. Bij een
persoonlijke uitreiking is er geen zaal nodig en ook geen catering voor alle gasten. De Oranjereceptie kan in het stadhuis worden
georganiseerd.

11
SBH M. HULSBOSCH
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden
- 1 – wettelijk verplicht

9. Communicatie

Programma:
Financien
Product/FCL:
Communicatie ‐ 0021001
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot/beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0

53.990

0

53.990

53.990

0

53.990

38.963

‐ Informeren van inwoners, bedrijven en instellingen va Weert over gemeentelijk beleid (via diverse communicatiemiddelen zoals de
Gemeentewijzer, persberichten, folders, social media, websites).
‐ Informeren van medewerkers over interne regelingen en betrekken bij ontwikkelingen.
‐ Wettelijke verplichting tot publiceren van bekendmakingen via GVOP (gemeenschappelijke voorziening officiële publicaties)
[€ 15.000].
‐ Persvragen beantwoorden
‐ Advisering/redigering over communicatievraagstukken aan medewerkers, teamleiders, DT en bestuur
‐ Ontwikkelen en implementeren communicatietools aan de organisatie (toolkit communicatie, schrijfwijzer)
‐ Huisstijlbewaking– en ontwikkeling.
‐ stadspromotie
‐ Representatie

Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
-

De minimum variant staat op € 0, dat betekent dat we niet voldoen aan de wet voor wat betreft openbare bekendmakingen /
publicaties.
Niet inspelen op ontwikkelingen als facebook, vernieuwing intranet, social media
Doelgroepen worden niet meer bereikt met als risico meer onbegrip, minder draagvlak voor gemeentelijke besluiten, toename van
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klachten en vragen, waardoor meer werkzaamheden voor organisatie.
Geen regie meer op contacten met de pers waardoor risico bestaat op imagoschade of onjuiste informatie naar buiten toe.
Bestuurders en medewerkers zullen dan direct door journalisten benaderd worden.
- Geen regie op communicatiebeleid waardoor er geen uniform beeld meer naar buiten toe is. Hierdoor ontstaat onbetrouwbaarheid
van de informatie en het beeld van Weert als organisatie.
- Communicatiemiddelen kunnen niet meer worden ontwikkeld.
- Mogelijke toename WOB‐verzoeken.
‐ Wettelijke taak rond publicaties (digitale bekendmakingen via GVOP kost 15.000 euro p/j) zal overeind moeten blijven.
‐ Contract opzeggen voor wat betreft de Gemeentewijzer (einddatum 31 december 2017). Besparing 25.000 euro p/j.
‐ Afschaffen digitale communicatie (nieuwsbrief, website, intranet, social media)
‐ Overige medewerkers en bestuur moeten zelf persvragen gaan beantwoorden.
‐ Afschaffen vermelding in telefoongids (2000 euro), advertenties etc.
‐ Afschaffen van communicatieadvies, redigeren van stukken, schrijven voorwoorden etc.
-

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking

Zie hierboven.

De benchmarkvariant werkt met een bedrag van afgerond € 39.000.‐‐. Wanneer we daar de wettelijketaak (GVOP kosten van € 15.000,‐‐
aftrekken, heb je dan nog € 24.000,‐‐ over voor externe en interne communicatie. Dit zijn dezelfde taken/activiteiten als bovenstaand echter
dan versoberd.
Meer inzetten op gebruik maken van media die je niet in hoeft te kopen (persberichten, social media), die echter wel inspanningen vergen.

Er zijn meer mogelijkheden om inwoners en bedrijven doelgroepgericht te informeren dan bij de 0‐variant.

Over op digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. Daarmee kunnen we direct € 10.000,‐‐ besparen. (€ 5.000,‐‐ op het budget
Communicatie, grootboeknr. 0021001, cat. 6343047 en nog eens € 5.000,‐‐ op budget ICT KS 115).
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Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

4
SBH L. Spreuwenberg
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

10. Burgerzaken
Programma:
Product/FCL:

Zorg
Verloren en gevonden voorwerpen;
Reisdocumenten;Rijbewijzen;Basisadministratie;Burg.
stand/naturalisatie/naamwijz.;Baten leges reisdocumenten;Baten overige
documenten;Baten leges rijbewijzen;Baten leges basisadministratie;Baten leges
burgerlijke stand ‐ ‐
0021101;0030000;0030200;0030300;0030400;0040000;0040100;0040200;0040300;
0040400
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Burgerzaken/Baten secretarieleges
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐884.685
433.605

Minimum

Keuze

‐884.685
278.570

155.035

433.605

278.570

155.035

Registratie gevonden en verloren voorwerpen. Is een wettelijke taak, sinds 2013 aan de gemeente opgedragen. Het onderhoud en beheer en
licentiekosten van de wettelijk verplichte software wordt hieruit betaald.
Basisadministratie.
Bijhouden van de BRP (Basisregistratie personen), die altijd up‐to‐date moet zijn. Verwerken van diverse mutaties, zoals verhuizing, vertrek,
vestiging, huwelijk, overlijden, wijziging van nationaliteit, rechtsfeiten die zich in het buitenland hebben voorgedaan (toepassen
internationaal provaatrecht) etc.
Verstrekken van uittreksels uit de BRP. Gegevensverstrekking aan afnemers (belastingdienst, SVB, pensioenfondsen etc.) en derden
(notarissen, deurwaarders, advocaten etc.) na toetsing aan de privacy‐voorschriften.
Reisdocumenten en rijbewijzen.
Het betreft identiteitskaart, paspoort, zakenpaspoort, vreemdelingen‐ en vluchtelingenpaspoort en rijbewijzen.
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Aannemen, aanvragen, uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen. Administratieve afhandeling, alles volgens wettelijke procedures.
Burgerlijke stand.
Opmaken akten van geboorte, erkenning, huwelijk en echtscheiding, partnerschapsregistratie en ontbinding, overlijden. Voorbereiden en
voltrekken van huwelijken. Verwerken van rechterlijke uitspraken in akten burgerlijke stand. Overige daarmee samenhangende en daaruit
voortvloeiende administratieve handelingen.
Naturalisaties.
Informatieverstrekking over procedures en voorwaarden voor optie en naturalisatie.
Intake van naturalisatieverzoeken, voorzien van advisering en aan IND (Immigratie‐ en Naturalisatiedienst) doorsturen. Na Koninklijk Besluit
de bekendmaking aan de naturalisandus uitreiken.
In behandeling nemen van optie‐verklaring, beoordelen en beslissen (namens burgemeester) Indien akkoord bevestiging uitreiken aan
optant.
Administratieve afhandeling. Wettelijk verplichte naturalisatieceremonie organiseren voor de nieuwe nederlanders.
In 2014 werd voor de genoemde producten een bedrag van € 368.376 afgedragen aan het Rijk.
Het verschil van € 95.069 wordt veroorzaakt vanwege het feit dat de baten en lasten begrote bedragen zijn en de afdracht aan het rijk
daadwerkelijke kosten.
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Nvt

Mogelijkheden om nog te versoberen zijn:
 Leges kunnen nog beperkt verhoogt worden
 De luxe manier van “attenderen” op verlopen documenten beëindigen: brief ipv mooie (dure) kaart
 Openingstijden beperken.
 Korting voor rijbewijzen met geldigheidsduur korter dan 5 jaar afschaffen (2014: 106 x € 12,50)
 Méér digitaal zodra wettelijk mogelijk
 Bijeenkomst nieuwe inwoners (€ 1.000) beëindigen
 Kledingtoelage ambtelijk peroneel voor sluiten kosteloze huwelijken kan verdwijnen (€1.900)
Mogelijk ontevreden burgers.
• Openingstijden beperken
• Korting voor rijbewijzen met geldigheidsduur korter dan 5 jaar afschaffen (2014: 106 x € 12,50)
• Méér digitaal zodra wettelijk mogelijk
• Bijeenkomst nieuwe inwoners (€ 1.000) beëindigen
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

• Kledingtoelage ambtelijk peroneel voor sluiten kostenloze huwelijken kan verdwijnen (€1.900)
Nvt

Digitaliseren van produkten en processen.

Merendeel van de kosten zit in uitgaven richting rijk.

3
SBH G.Janssen/SBH E. KOOLEN
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

11. Dependance Stramproy
Programma:
Zorg
Product/FCL:
Dependance Stramproy – 0030301
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Burgerzaken
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
8.602

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

8.602

8.602

0

8.602

5.189

Paspoorten, rijbewijzen, identiteitskaarten, uittreksels, verklaring omtrent gedrag, verhuizingen, vestigingen uit Nederland. Daarvoor huren
wij ruimte. Stoppen kan, betreft enkel huurkosten en daaraan verbonden kosten.
Loket Burgerzaken is gevestigd in de bibliotheek.
Cijfers aantal bezoekers van loket Stramproy vanaf 1 juli 2014 tot en met 24 maart.
Unieke bezoekers uit Stramproy 1098, uit Weert 578.
Nvt

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum Behalve huur(€ 7.200) zijn er ook kosten opgenomen voor alarm, inbraakverz, overige kosten (€ 1402)
waar te maken? (lijst met besparingen)
Contract aangegaan per 1‐1‐2014 voor de duur van 5 jaar, dus t/m 31‐12‐2018.
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Huur opzeggen
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
Heronderhandelen over de huurprijs.
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Geen, dit is de minimale variant

geen

3
SBH G.Janssen

32

Categorie:
1 ‐ wettelijk

12. Straatnamen en huisnummering

Programma:
Financien
Product/FCL:
Straatnaamgeving en huisnummering ‐ 0030700
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Burgerzaken
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Begroot

Minimum

1.

Keuze

0

2.979

1.797

1.182

2.979

1.797

1.182

Plaatsen van nieuwe straatnaamaanduiding (borden), vervangen bij meldingen van schade, onleesbaarheid of ontbreken van
straatnaamaanduiding. Alle straatnamen dienen op basis van een wettelijke verplichting aangeduid te worden. Op dit moment is
Weert up‐to‐date.
Leveren van huisnummeraanduiding op aanvraag.

Niet van toepassing

Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)





Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Keuze

0

2.
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

2018

Minimum

Goedkopere borden (andere vormgeving en kwaliteit)
Nog minder snel vervanging van oude en/of beschadigde borden. Huidige frequentie is gemiddeld 50 borden per jaar.
vervangen. En dat verandert niet bij het minimumpakket.
Niet meer tweezijdig uitvoeren

2.

Geen huisnummerborden meer plaatsen door gemeente, verplichting doorleggen bij de gebouw eigenaren.

1.



Een andere lay‐out zorgt er voor dat het straatbeeld niet meer uniform is.
Onvindbare straten
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Opmerking dat de inhaalslag in 2013 en 2014 met beschikbaar stellen van extra krediet wordt weer teniet gedaan

2.


Bewoners dienen zelf een huisnummerbord conform de wettelijke afmetingen en verplichting te plaatsen.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

1.
2.

Goedkopere borden aankopen
Niet van toepassing

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

1.
2.

Anders inkopen en specificeren
Niet van toepassing

1.

Op zoek gaan naar een goedkoper alternatief.

2.

Geen huisnummers meer verstrekken aan de inwoners van Weert

1.

Versleten borden niet of minder snel vervangen
Of samen met andere gemeenten inkopen.
Niet van toepassing

Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

2.
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Bezuinigingsvoorstel levert een minimale besparing op.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

10
SBH T.Peeters
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

13. Verkiezingen
Programma:
Zorg
Product/FCL:
Verkiezingen ‐ 0030800
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Burgerzaken
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
110.300

Minimum

Keuze

0
24.905

85.395

41.290

24.905

16.385

Uitvoering organisatie verkiezingen. Het gaat om: registratie kiesgerechtigdheid, kandidaatstelling, stemming en vaststelling
verkiezingsuitslag, inrichting stemlokalen, training en vergoeding stembureauleden.

Het verschil van € 69.010,00 betreft een opgenomen stelpost voor de organisatie van de uitvoering van de waterschap verkiezing. In
2014/2015 is éénmalig een bedrag uitgekeerd voor de uitvoering van de Waterschap verkiezingen. Er worden later geen bedragen meer
uitgekeerd.

In de Kieswet en het Kiesbesluit is vrij gedetailleerd opgenomen waar het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester voor
verantwoordelijk zijn. In hoofdlijnen:
 Registratie kiesgerechtigdheid
 Registratie aanduiding politieke groepering
 Taken kandidaatstelling
 Kiezers de gelegenheid geven hun stem uit te brengen voor de verkiezingen
De organisatie van de verkiezingen kan worden uitgevoerd voor ca € 25.000 wanneer de stemlokalen worden ingericht in gemeentelijke
gebouwen, om huur te besparen en bezetting door ambtenaren of stembureauleden zonder vergoeding.
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Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Andere stemlokalen leiden tot een mogelijk nieuwe indeling van stemdistricten en indeling “dichtstbijzijnde” stemlokaal. Mensen krijgen
geen herkenning meer bij “hun” stembureau, het vertrouwde verdwijnt.
Kiezer mogelijk op grotere afstand van stemlokaal (moeilijke bereikbaarheid bepaalde doelgroepen bijv. ouderen/minder validen). Opkomst
verkiezing kan hierdoor lager zijn.
Stembureauleden krijgen geen vergoeding en animo kan hierdoor afnemen.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Onderzoek doen naar:
- Zo veel mogelijk stemlokalen vestigen in gemeentelijke panden.
- Vermindering van stemlokalen
- Bezetting stemlokalen door ambtenaren of stembureauleden die bgeen vergoeding krijgen.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

.

Besluit aanwijzing stemlokalen en aanwijzing stembureauleden door college van burgemeester en wethouders




Een deel van de stemlokalen vestigen in gemeentelijke panden. (totale huisvestingskosten zijn momenteel € 3000)
Een (groot) deel van de bezetting van de stembureaus door ambtenaren (totale kosten presentiegelden € 18.000).

Extremere variant: minder stemlokalen. Dit vergt aanpassingen in de rayontoedling van burgers, een eenmalige klus.
Wat betekent vermindering van stemdistricten in inzet en besparing?
In Weert zijn ongeveer 27000 adressen. Bij vermindering van stemdistricten (bijv. van 27 naar 18 stembureaus) zou dat betekenen dat
ongeveer 9000 (33%) handmatig aangepast moeten worden. Uitgaande dat wekelijks 500 adressen gemuteerd kunnen worden, betekent dat
18 weken ambtelijke inzet.
Een stembureau kost gemiddeld per verkiezing € 800,‐( 6 leden/2 tellers + kosten lokaal ) * 9 stembureau's = € 7.200,‐ totaal aan besparing
bij een vermindering van 27 naar 18 stembureau's.
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

De gemeente is afhankelijkvan landleike ontwikkelingen waar het gaat om digitaliseren van het verkiezingsproces.
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Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

6
SBH B. HOFLAND
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

14. Aanbesteden beeldmateriaal – Digitale basiskaart
Programma:
Financien
Product/FCL:
Digitale basiskaart Weert ‐ 0031000
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Burgerzaken
Maatschappelijke gevolgen:
beperk
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐60.630
69.683

Minimum

Keuze

‐60.630
42.031

27.652

69.683

42.031

27.652

Wettelijke verplichting bijhouden GBKN (vanaf 01‐01‐2016 Basis registratie Grootschalige Topografie) en
Wettelijk verplichte luchtfoto analyse ten behoeve van de mutatiesignalering BAG/ Vergunningvrij bouwen.
Raadplegen kadaster online voor bepalen eigendommen
Overig beeldmateriaal zoals (historische) luchtfoto’s, cyclorama (306 graden foto’s) en oblique foto’s (achterkant huizen)
Gebruik gemeentebreed:
 Bijhouden van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
 Bijhouden van GBKN/BGT
 Raadplegen van situaties voor omgevingsbeleid/ruimtelijke plannen
 Raadplegen van situatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 Raadplegen van situatie voor (beleids)medewerkers openbaar gebied
 Raadplegen van situatie bij Projectontwikkeling (Sector Ruimte)
 Raadplegen van situatie voor WOZ door BSGW

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket

hosting cyclorama: hoge kosten ca. € 38.000.
Bedrag voor cyclorama hoort hier eigenlijk niet thuis omdat het een hosting is. Hoort eigenlijk thuis bij kosten gegevensbeheer. wanneer Als
deze kosten verplaatst worden dan zijn de kosten Weert gelijk aan het minimum voor dit product.
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Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)

Geen cyclorama’s: Voorkanten van gebouwen kunnen niet meer bekeken en gewaardeerd (WOZ) worden
Geen luchtfoto’s: Mutatiesignaleren en dagelijkse werkzaamheden voor BAG/WOZ kan niet meer uitgevoerd worden
Geen obliqueforo’s: Achterkanten van panden kunnen niet meer beoordeeld worden op uitbreidingen (BAG,WOZ,VTH)
Vragen krijgen langere doorlooptijd (informatie moet “buiten” gehaald worden) waardoor burgers langer moeten wachten op antwoord.
Veel interne raadplegingen door medewerkers. Als medewerkers de info buiten moeten halen gaan de kosten omhoog voor burgers.
Raadplegen van achterkant huizen onmogelijk vanaf de straatkant, burger moet thuis zijn om toegang te geven.
BSGW kan geen actuele waardebepaling van onroerend goed uitvoeren waardoor burgers voor bv gesloopte onderdelen aangeslagen gaan
worden.
Past niet in de tijd van de digitale overheid: imagoschade
Samenwerking in de regio om het gebied/areaal voor benodigd beeldmateriaal nog groter te maken zodat kosten gedrukt worden.
Concurentie is er helaas niet, cyclomedia is enige leverancier van cyclorama’s.
In 2016 gezamenlijke aanbesteding met andere gemeenten (Leudal, Nederweert en Roermond) voor de cyclorama’s (vanwege hoge kosten
hiervoor). Keuzes worden ook gemaakt in de frequentie van opname.
Overwogen is gebruik te maken van vrijwilligers. Te veel risico’s: uniformiteit, beheer, opslag, continuïteit, faciliteren, etc.

Gebruik cyclorama’s heroverwegen. (Of de frequentie van actualiseren)
Consequenties: geen inlogmogelijkheden meer, geen hosting meer en daardoor geen inzicht meer in actuele en oude gegevens. (Ongewenst)
gebruik van Google streetview. Google streetview bevat geen historische gegevens. Deze zijn van belang bij Ruimtelijk beleid.
Beelden van Google streetview zijn niet actueel, hebben een lage resolutie en bevatten reclame.
Risico:




Geen intern gebruik gegevens met name bij de sector ruimte (RB, PO en OG) en bij bedrijfsvoering (BGT en BAG).
Overheid mag niet afhankelijk zijn van een (discutabele) leverancier zoals Google. Google is niet actueel genoeg voor dit
onderdeel. Daarbij moet je je afvragen of je je afhankelijk wilt opstellen van een commerciële partij waarmee je geen
contractuele verplichtingen kunt aangaan en geen afspraken over de kwaliteit kunt maken.
BSGW maakt sinds 01‐01‐2015 gebruik van fotografisch beeldmateriaal voor het uitoefenen van de belastingtaken.

Besparing niet mogelijk. Schrappen betekent kostenverhogend werken.
Tussenvariant
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Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Zie hierboven:

Bedrag voor hosting cyclorama hoort hier eigenlijk niet thuis omdat het een abonnement is. Hoort eigenlijk thuis bij gegevensbeheer. Als deze
kosten verplaatst worden dan wordt voldaan aan minimum.
Inzicht in gebruik is aanwezig: er wordt veel gebruik van gemaakt.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

12
SBH M. KRAUTH
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Categorie:
2 ‐ visie/coalitieakkoord

15. Beperk de samenwerkingsverbanden, werk samen indien nodig

Programma:
Financien
Product/FCL:
Best. samenw.en gem. regelingen ‐ 0050000
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuurlijke samenwerking
beperkt
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
59.572

Minimum

Keuze

0
53.615

5.957

59.572

53.615

5.957

Bijdrage regio Noord‐Midden‐Limburg tbv GGD (€ 46.500); maakt deel uit van de totale bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg‐Noord (€
4,1 mlj).
Lidmaatschap en bijdrage aan de Euregio Rijn Maas Noord is per 1‐1‐2015 vervallen (€ 10.300). is als bezuiniging ingeboekt.
Bestuursopdracht Internationale Zaken regio Noord‐ en Midden‐Limburg: samenwerking met Duitsland en België ( € 12.500)
Zie bij andere producten vwb veiligheidsregio.
Mogelijk geen/beperkte deelname aan bestuursopdracht en aan euregio.
Minimale/basis gezondheidszorg.
Geen/minder grensoverschrijdende en euregionale samenwerking.
GGD wordt regionaal bepaald (15 gemeenten). Hierbij geldt meerderheid van stemmen. Als bepaalde zorg wordt weggestemd: zorg
verder/commercieel halen.
Harmonisatie van tarieven, regiosamenwerking om effectiever samen te werken (bijvoorbeeld ambulance grensoverschrijdend).
Grensoverschrijdende dienstverlening.
Collectief maken met 15 gemeenten (algemeen bestuur van de veiligheidsregio) voor wat betreft de financiële bijdrage van de gemeenten
aan de Veiligheidsregio Limburg‐Noord.
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Opzeggen bestuursovereenkomst Internationale Zaken rekening houdend met een opzeggingstermijn. De bestuursopdracht Internationale
Zaken kent en opzegtermijn van 3 jaar. Bij opzegging in 2015 kan dit op z’n vroegst ingaan per 1 januari 2018.
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Geen reguliere samenwerking.
Samenwerking zoeken op moment dat dat nodig is.

Contracten en overeenkomsten nazien en dit zsm opzeggen.
Besparing van € 13.033 bij opzeggen internationale samenwerking. Opzegging kan op z’n vroegst 1 januari 2018
nvt

Bijdrage regio Noord‐Midden‐Limburg (veiligheidsregio) bezien in groter geheel.

12
SBH T. LEMMEN
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

16. Raadsgriffie

Programma:
Financien
Product/FCL:
Raadsgriffie ‐ 0060000
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
3.149

Minimum

Keuze

0
2.834

315

3.149

2.834

315

1.lidmaatschap griffier en plaatsvervangend griffier van de beroepsvereniging Vereniging van Griffiers (VvG); hiermee wordt informatie
verkregen vanuit de VvG, schriftelijk en door deelname aan congressen en symposia (vergroten kennis en vaardigheden)
2.het plaatsen van advertenties en publicaties over door de gemeente genomen besluiten.
3.vergoedingen en toelagen griffiepersoneel; betreft declaraties en onkostenvergoeding griffiepersoneel
4.overige kosten sector BV: kosten diner raad na voorjaarsnotabehandeling en begrotingsbehandeling, hapjes bij installatie
1.is elk jaar hetzelfde bedrag
2.afhankelijk van het aantal geplaatste advertenties
3.betreft gedeclareerde onkosten
4.dinerkosten zijn afhankelijk van het aantal personen en het gekozen buffet
De activiteiten onder 1, 3 en 4 hoeven niet te worden verminderd.
Een bedrag van € 780,‐‐ is al bespaard op advertenties (budget nr. 2) als gevolg van de dualiseringscorrectie vanaf 2015.
Geen.
Geen.
Niet van toepassing.
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subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Niets.

Niet van toepassing.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

‐‐‐

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

0
Griffie
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

17. Rekenkamer

Programma:
Financien
Product/FCL:
Rekenkamer ‐ 0060001
Hoofdfunctie/functie:
Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
24.033

Minimum

Keuze

0
21.630

2.403

24.033

21.630

2.403

Budget voor externe onderzoeken in opdracht van de rekenkamer
N.v.t.

Het minimumpakket betekent minder externe onderzoeken. De kosten voor externe onderzoeken worden verminderd.
Kritische keuzes met betrekking tot de uit te voeren onderzoeken.

Heeft de raad nog voldoende onafhankelijk toetsingscriteria van een extern kritische adviseur. De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk
van de grote en de diepte van het onderzoek. Aantal en kosten zijn vooraf dus niet te bepalen.
Minder onderzoeksbudget beschikbaar stellen of meer zelf doen.
Onderzoeken (deels) onderbrengen bij de auditcommissie. Wanneer de rekenkamer zelf onderzoeken gaat uitvoeren of bijvoorbeeld de
auditcommissie gaat ondersteunen zullen ook hieraan kosten verbonden zijn.
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andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

De raad moet besluiten om de verordening aan te passen voor het vervallen van de rekenkamer en hiervoor in de plaats te beleggen bij de
auditcommissie.
Risico is dat er minder externe kritische adviseurs beschikbaar zijn die een onafhankelijk advies uitbrengen.
Opheffen van de rekenkamer waardoor het budget vergoeding rekenkamerleden ad € 8.785,‐‐ kan vervallen (maakt geen onderdeel uit van
het bovengenoemd bedrag van € 24.033,‐‐)
Hier tegenover staat wellicht een vergoeding voor de auditcommissie wanneer zij onderzoeken gaan uitvoeren.
Een werkbudget toekennen aan de auditcommissie is een optie bij het opheffen van de rekenkamer waarmee de taken gehandhaafd blijven
conform de wet.
1
Bertus Brinkman
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

18. Wabo brandveilig gebruik

Programma:
Financien
Product/FCL:
Wabo brandveilig gebruik ‐ 1200400
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Brandweer en rampenbestrijding
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten

2015
Begroot

 Structureel
Lasten


Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐5.000
131.815

Minimum

Keuze

‐5.000
98.657

33.158

131.815

98.657

33.158

Beoordelen van meldingen en aanvragen vergunningen brandveilig gebruik (alle gebouwen die vallen onder de meldingsplicht en
gunningsplicht). Uitgevoerde controles buiten door de brandweer. Controle buiten wordt door gemeente administratief
ondersteund.€ 131.815 is bijdrage gemeente Weert aan Veiligheidsregio. Voordat de brandweer naar het district ging deden wij dit
zelf. Het bedrag is opgebouwd vanuit het verleden. Discussie en gesprekken met de brandweer vinden plaats over hetgeen wat
hiervoor wordt gedaan. Aantal meldingen en controles is achteruit gegaan als gevolg van veranderende wetgeving. Dit bedrag
maakt onderdeel uit van de totale begroting van de veiligheidsregio Limburg‐Noord en is gezamenlijk afgesproken.
Zie hierboven.

Meldingen, controles uitvoeren en vergunningen verlenen is minimumpakket. Dat doen wij nu.

Verlaging van het veiligheidsgevoel.
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Vanuit verschillende gemeenten is een bedrag voor de veiligheidsregio’s afgesproken. Afhankelijk van het regionaal verband is mogelijk dit
bedrag aan te passen. Als wij minder betalen dan een ander meer. Er is geen individuele keuze alleen binnen een collectieve
samenwerking. Een oplossing is de bijdrage van alle gemeenten ter discussie stellen.
Uit de Veiligheidsregio stappen voor dit onderdeel is mogelijk maar biedt op korte termijn geen besparing ivm doorlopende verplichtingen in
het kader van de wet Gemeenschappelijke regeling.

Collectief zoeken met andere deelnemende gemeenten binnen de Veiligheidsregio Limburg‐Noord.

Advies‐ en controlefunctie op een andere wijze organiseren: privaat of zelf

12
SBH R. Caris
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

19. Brandweer ‐ minder bijdragen aan de veiligheidsregio (1)

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
District Brandweer ‐ 1200500
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Brandweer en rampenbestrijding
groot
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum

Minimum

2018
Keuze

Begroot

0
1.836.013

Minimum

Keuze

0
1.374.171

461.842

1.836.013

1.374.171

461.842

* Onderhoud brandkranen en –putten (€ 64.000) door Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). Zijnde energiekosten, brandkraanrechten
en controle van brandkranen. Meerjarencontract!
* Bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord (€ 1.772.200).
De Veiligheidsregio Limburg‐Noord is een samenwerkingsverband van en voor de 15 gemeenten in dit gebied en heeft tot doel de
belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, publieke gezondheid en maatschappelijke zorg. Multidisciplinair en
samenhangend integraal
Weinig keuze. Afhankelijk van WML en Veiligheidsregio.

Minder controles brandkranen (plicht gemeente).
Lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio (echter: is een gemeenschappelijke regeling obv Wet op de Veiligheidsregio’s).
Maatschappelijke onrust i.v.m grotere kans op storingen brandkranen waardoor er niet snel genoeg geblust kan worden.
Maatschappelijke onrust omdat niet langer de huidige veiligheidszorg geboden kan worden.
WML:
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waar te maken? (lijst met besparingen)

Beheer, periodiek onderhoud en uittesten van alle brandkranen in geheel Weert Over‐all toezicht op (kwalitatief) nakomen hiervan door
gemeente (opnebaar gebied) IS GEWENST. Wat WML nu doet zou volgens de Veilgiheidsregio al het minimum zijn dat moet worden gedaan.
Met WML is een overeenkomst voor 10 jaar afgesloten. Hier geldt een opzegtermijn van 1 jaar. We zijn en blijven echter aangewezen op de
brandkranen die het waterleidingnet van WML zijn aangesloten
Open breken overeenkomst met WML (pm)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Veiligheidsregio Limburg‐Noord:
Collectief maken met 15 gemeenten (algemeen bestuur van de veiligheidsregio) voor wat betreft de financiële bijdrage van de gemeenten .
Veiligheidsregio flink tegen het licht houden wat financiën betreft.
Bespreken bijdrage binnen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio en de financiën kritisch tegen het licht houden.

WML:
Nagaan hoe het onderhoud van WML is opgebouwd, wat is gedaan en wie de vinger aan de pols houdt. Beoordelen wat het wettelijk
minimum is en daar afspraken over maken.
Veiligheidsregio Limburg‐Noord:
Collectief zoeken met andere deelnemende gemeenten Veiligheidsregio Limburg‐Noord en de agenda van het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Limburg‐Noord plaatsen.

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

nvt

Deelname van de gemeente Weert aan de veiligheidsregio is verplicht, ruimte zit mogelijk in de bijdrage die de 15 gemeenten aan de
veiligheidsregio moeten bijdragen.
* Bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord (totaal 4,1 mln).
12
SBH T. LEMMEN
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

20. Rampenbestrijding ‐ minder bij dragen aan de veiligheidsregio (2)

Programma:
Financien
Product/FCL:
Rampenbestrijdingsbeleid ‐ 1201000
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Brandweer en rampenbestrijding
groot
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
557.022

Minimum

Keuze

0
416.905

140.117

557.022

416.905

140.117

* Opleiden en trainen functionarissen in de crisisorganisatie van de gemeenten (zogeheten Oranje Kolom).
* Contract met Nederlandse Rode Kruis (NRK) i.h.k.v. dienst verwanteninformatie, waarmee het NRK bij een crisis/ramp NRK taken van de
gemeente over neemt.
* Alarmeringskaarten (gele) t.b.v. sleutelfunctionarissen crisisorganisatie.
Zie vorige posten mbt Veiligheidsregio. (1200500)

Brandweerzorg binnen de wettelijke kaders.
Opleidingen zijn nodig om als crisisorganisatie gemeenten voldoende professioneel te maken en te houden.
Alarmeringskaarten: is wettelijk niet verplicht. Digitaal mailen en degene die hardcopy kaartje wil: zelf printen.
Traject wat wordt ingegaan: Harmonisatie begroting: beperkt zich tot een minimum en aanvullende taken worden door de gemeente zelf
afgewogen.
Veiligheidsregio levert basispakket aan: gemeente bepaalt zelf of dit voldoende is. Als wij meer willen dan kan dat. Wij staan nu aan de
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren
acties en risico’s)?

vooravond van het traject wat de basis moet zijn (2016)
Opzeggen overeenkomst met NRK en deze taken niet of nog beperkt zelf uitvoeren. Is inmiddels opgezegd. Besparing: P.m.
Alarmeringskaarten: besparing mogelijk ad. € 2.345,‐
Collectief maken met 15 gemeenten (algemeen bestuur van de veiligheidsregio) voor wat betreft de financiële bijdrage van de gemeenten .
Veiligheidsregio flink tegen het licht houden wat financiën betreft

Schrappen alarmeringskaarten.

Wijzigingen voor alarmeringskaarten volgens vaste methodiek organiseren. Kan relatief eenvoudig en per direct.
Collectief zoeken met andere deelnemende gemeenten Veiligheidsregio Limburg‐Noord en de agenda van het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Limburg‐Noord plaatsen.
Besparing € 2.845 afschaffen alarmeringskaarten.
p.m.
Opzeggen overeenkomst met NRK en deze taken niet of nog beperkt zelf uitvoeren. Is dus reeds gebeurd.

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

nvt

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

* Bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord (totaal 4,1 mln)

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

12
SBH T. LEMMEN
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Categorie:
- 1 – wettelijke taken
- 2 ‐ Visie

21. Aanpak criminaliteit

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Aanpak criminaliteit ‐ 1400000
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐7.245
153.455

Minimum

Keuze

‐7.245
100.703

52.752

153.455

100.703

52.752

Openbare orde en veiligheid is wettelijke taak, maar de uitvoering hieronder niet:
Structureel:
Deelname burgernet € 3.000;
Buurtbemiddeling € 22.000;
Bijdrage Halt € 34.000;
Bijdrage RIEC € 30.000;
BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen): Bijzondere opname Psychiatrische ziektebeelden € 14.000 (wettelijk)
Incidenteel:
Risicojeugd € 25.000 (alleen 2015) Dit is een incidenteel budget, enkel voor 2015. Dit bedrag is nu echter structureel in de begroting
opgenomen. Vanaf 2016 kan dus € 25.000 als bezuiniging worden ingeboekt.
Cameratoezicht (2015 en 2016) ‐ € 20.000. Dit bedrag zit ook structureel in de begroting.
Restant is incidenteel onvoorzien
nvt

Cameratoezicht kan worden geschrapt: incidenteel 2015 en 2016 (€ 20.000 p.j.) Ook het budget voor cameratoezicht is een incidenteel
budget en geldt voor de jaren 2015‐2016.
Bijdrage Halt € 34.000 beëindigen, (subsidieverplichting afbouw in 3 jaar)
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Bijdrage Riec € 30.000 beëindigen
Terugbrengen BOPZ naar € 10.000
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Riec (regionaal), Halt en Cameratoezicht zijn geen wettelijke taken
Stoppen Cameratoezicht heeft weinig of geen gevolgen
Halt zit onder preventief jeugdbeleid. Gevolg is meer jeugdoverlast.
RIEC zit op georganiseerde criminaliteit: iedere gemeente in Limburg is aangesloten: Als je als enige gemeente stopt, heb je kans dat deze
criminaliteit zich verplaatst naar Weert. Toegevoegde waarde regionale aanpak staat anderzijds ter discussie.
Buurtbemiddeling contract tot 2019:
Het budget voor BOPZ is gebaseerd op opnamen in een politiecel in Weert. Nu de cellen in Weert zijn gesloten, gaan de meeste opnames
naar de politiecellen van Roermond. De kosten zijn dan ook voor de gemeente Roermond.
Zij brengen deze kosten niet in rekening bij de gemeente Weert. Dit betekent nu dat het budget van de gemeente Weert onbesteed blijft.
Er kunnen twee dingen gebeuren:
1. Roermond gaat alsnog de kosten in rekening brengen bij de gemeente Weert.
2. De politiecellen in Roermond worden mogelijk gesloten, waardoor we gebruik moeten gaan maken van de cellen in Eindhoven. Deze
gemeente zal de kosten zeker proberen te verhalen op Weert.
Als optie 1 en 2 aan de orde zijn, komt de gemeente met € 10.000 weer te kort.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Riec: minder samenwerken, zelf doen‐ handhaven
Halt: is subsidie, dus afbouwen; vrijwilligerswerk als alternatief heeft geen continuïteit

Contract opzeggen met Halt volgens de regels van de AWB en de regionale samenwerking in Riecverband opzeggen.

Cameratoezicht beëindigen en regionaal deel RIEC beëindigen
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Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Bijdrage fluctueert met aantal inwoners. De gemeentelijke bijdrage aan het Riec, Halt en burgernet is afgestemd op het aantal inwoners van
Weert.
13
SBH G. LENDERS
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Categorie:
- 1 – wettelijke verplichting
- 2 ‐ Visie

22. Veiligheidshuis

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Veiligheidshuis ‐ 1400001
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteitenhuis
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐24.208
87.767

Minimum

Keuze

‐24.208
57.596

30.171

87.767

57.596

30.171

Bijdrage aan het veiligheidshuis. Inkomsten is vergoeding voor gedetacheerde medewerker
Taken zijn wettelijk verplicht: Huiselijk geweld (casemanager 1x per maand) € 13.500. Nazorg ex gedetineerden (13 uur per maand) € 16.000.
High Impact Crimes (niet wettelijk verplicht) € 10.000. Multiproblem casussen (geen wettelijke verplichtingen) rest niet gedefinieerd +
overhead. Het Veiligheidshuis Midden Limburg is een samenwerkingsverband van de Midden‐Limburgse gemeenten. De overhead wordt
door de gemeente Roermond betaald en niet doorberekend naar de deelnemende gemeenten. De gemeente Roermond is zich wel aan het
beraden of dit in de toekomst anders zou moeten.
N.v.t.

Onderscheid naar wettelijk verplicht en niet verplicht
Huiselijk geweld is al op laag niveau, moet op een laag niveau blijven
Nazorg criminelen (idem)
HIC : bezuinigen: ondanks deze inzet zitten we erg hoog in de landelijke cijfers.
Op multiproblem cases is te bezuinigen Enkel de HIC is niet wettelijk verplicht, evenals de multiproblem casuïstiek. In het resterende
minimumpakket blijft dan over de nazorg ex‐gedetineerden en het huiselijk geweld (Wet Tijdelijk Huisverbod).
Toename HICrimes: geografisch ligging versterkt de criminaliteit
Multiproblem cases: niet aanpakken (geen preventie) betekent dat de kosten op andere producten hoger worden. (blussen is duurder dan
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voorkomen)
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Zelf doen is duurder vandaar keuze voor samenwerken.
Veiligheidshuis is nu ook de drager voor allerlei nieuwe ontwikkelingen (meldpunt kindermishandeling, zelfregiecentrum, verwijsindex e.d)
Gevolgen van decentralisatie.
Onderzoek loopt om veiligheidshuizen (6) in Limburg te fuseren.

Je hebt dezelfde inzet nodig om de sobere uitvoering te realiseren. De samenwerking dient te worden opgezegd, Dit is vastgelegd in een
convenant.

Waar in beeld worden die al toegepast.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Ons veiligheidshuis is enige in Limburg dat financieel sluitend is

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

13
SBH G. LENDERS
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

23. Horecabeleid

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Horecabeleid ‐ 1400100
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten

2015
Begroot

 Structureel
Lasten


Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐94.700
875

Minimum

Keuze

‐94.700
574

301

875

574

301

Activiteiten die binnen dit product geleverd worden zijn:
 vergunning drank‐ en horecawet;
 vergunning speelautomaten;
 ontheffing sluitingstijden.
De genoemde lasten (€ 875,00) is een reservering voor Rechts‐ en deskundige advisering bij horeca zaken. Een jurist wordt alleen
ingeschakeld op moment dat er iets speelt.
Koppeling met APV lasten / kostendekkendheid wordt jaarlijks bekeken met de vaststellen van de leges.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
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Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Beperkt, minder aanvragen meer algemene regels, waarop toezicht moet worden georganiseerd.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Geen juridische bijstand vragen bij problemen en zie bovenstaande tekst.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Geen overweging

12
SBH R. Caris
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

24. Opvang zwerfdieren

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Opvang zwerfdieren – 1400200
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten

2015
Begroot

 Structureel
Lasten


Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

Minimum

0
43.917

Keuze

0
28.820

15.097

43.917

28.820

15.097

Dierenambulance en opvang zwerfdieren in asiel. De gemeente koopt de dienst in.
Meer meldingen of de dienst leverende partijen vragen een hoger tarief of een combinatie hiervan.

Wettelijk verplicht om dier(en) op te halen en naar asiel te brengen. Wij zijn hier erg terughoudend in (bij melding wordt al vaak aangegeven
om nog even een paar dagen te wachten, probleem lost zichzelf dan vaak op. (Er blijkt dan toch een eigenaar te zijn).
Km‐vergoeding en opvang asiel (verplichte opvang 14 dagen). De kosten zijn met name voor de opvang.
Het is een wettelijke verplichting. Aanbod is niet beïnvloedbaar. Enige invloed zit in de kosten. Hier kan een aanbesteding in gedaan worden.

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Aanbod is niet te beïnvloeden, alleen de kosten. Hierdoor zullen de maatschappelijke effecten beperkt zijn, omdat de taak wettelijk
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)

uitgevoerd moet worden.
Aanbesteding opstarten (als totale dienst) om te kijken of er een goedkopere partij is en of dit een markt‐conform tarief is. Nadeel: kost tijd
en geld. Coördinatie nodig. Om de opvangtijd in asiel te beperken op site van het asiel een foto van de vondeling plaatsen waardoor deze
sneller uit de opvang verdwijnt. (Minder dagen opvangkosten)
Regionale samenwerking is er nu niet. Dit kan een mogelijke oplossing zijn.
Op website kenbaar maken welk dier is gevonden en actief baasje zoeken.

We doen wat we wettelijk verplicht zijn.
Aanbesteden.

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

12
SBH R. Caris
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Categorie:
- 3 ‐ overige reden

25. Toezicht Openbare Orde en Veiligheid

Programma:
Financien
Product/FCL:
Toezicht – 1400300
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijke gevolgen:
Groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
156.437

Minimum

Keuze

0
102.660

53.777

156.437

102.660

53.777

Lasten:
Toezicht openbare orde uitgaansgebieden, toezicht APV, toezicht Muntpassage, toezicht op paracommercie (paracommerciële instellingen
zijn verenigingen en stichtingen die horeca activiteiten ontplooien die los staan van hun hoofddoelstelling, bijv. wijk‐ en buurthuizen en
kantines sportverenigingen) en toezicht bij evenementen.
Activiteit:
Toezicht en handhaving in openbare ruimte (parkeren, kleine ergernissen, APV en overige) door de eenheid Stadstoezicht.
n.v.t.

30% minder toezicht op bovenstaande activiteiten. Er kan hierdoor minder toezicht worden ingehuurd waardoor netto minder uren toezicht
in de openbare ruimte kan plaatsvinden. Dit soort toezichthoudende taken moeten worden uitgevoerd door daartoe bevoegde personen
(Bijzondere Opsporingsambtenaar).

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Meer overlast en (gewelds)incidenten.

Wat moet er gebeuren om het minimum

Lasten: 30% minder toezicht
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waar te maken? (lijst met besparingen)

-

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

van twee naar een nachtelijk toezicht op uitgaansgebieden (ca. de helft van het totale budget wordt besteedt aan toezicht openbare
orde in de uitgaansgebieden).
minder inzet op paracommercie, APV en evenementen.
Bijstelling handhavingsuitvoeringsprogramma

Inzet wordt ingehuurd bij specialistisch bedrijf. Nieuwe aanbesteding vindt plaats in 2015.

Minder inhuur (nieuwe aanbesteding), hierdoor wel meer risico op klachten, overlast en incidenten. Afhankelijk van de uitkomst van het
onderzoek naar uitbesteden/samenwerken BOA‐toezicht. De Raad zal hierover medio 2015 een besluit een nemen. Na deze besluitvorming
vindt tevens nieuwe aanbesteding plaats.

Niet op de hierboven genoemde activiteiten. Hiervoor mag uitsluitend bevoegd personeel worden ingezet. Deze bevoegdheden kunnen niet
aan burgers worden toegewezen.
Er loopt op dit moment nog een onderzoek naar uitbesteden/samenwerking van BOA toezicht, besluitvorming medio 2015.

11
SBH H.Jansen
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

26. Uitvoering bijzondere wetten

Programma:
Financien
Product/FCL:
Uitvoering bijzondere wetten ‐ 1400400
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten

2015
Begroot

 Structureel
Lasten


Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐12.500
18.605

Minimum

Keuze

‐12.500
12.209

6.396

18.605

12.209

6.396

Activiteiten die binnen dit product geleverd worden zijn:
Processen aanvragen:
 gehandicapten parkeerkaart;
 ontheffing berijden promenade;
 ontheffing art. 87 RVV (vb. permanente ontheffing promenade) ;
 ontheffing kamperen;
 ontheffing geluid (tegenwoordig op grond van het Bouwbesluit en niet APV);
 ontheffing voor fretteren;
 advisering veiligheidsregio betreffende evenementen.
Nb.
Enkele verkeerde boekingen in 2014
 ontheffing gevaarlijke stoffen route (in 2014 voor een deel geboekt onder deze post behoort te zijn 7230200);
 collectevergunning (enkele vergunningen zijn geboekt onder deze post, merendeel onder 1400401).
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Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

De genoemde lasten hebben betrekking op:
 Advertenties en publicaties (wettelijk verplicht) (1.985)
 Drukwerk (1.600)
 Bijdrage aan veiligheidsregio Limburg‐Noord (15.020): Bij bijzondere evenementen heeft veiligheidsregio een rol.
Dit is de bijdrage gemeente Weert aan de Veiligheidsregio. Het bedrag is opgebouwd vanuit het verleden. Dit bedrag maakt onderdeel uit
van de totale begroting van de veiligheidsregio Limburg‐Noord en is gezamenlijk afgesproken.

Bijdrage € 1.985,00 aan advertenties/publicaties is historisch gezien een realistisch gegeven.
Drukwerk is voor gehandicapten parkeerkaarten. €1.600,00 is historisch gezien een realistisch gegeven.
Bezuiniging bezien Veiligheidsregio. Er kan alleen collectief gestuurd worden op de bijdrage. Er is een gemeenschappelijke regeling van 15
gemeenten.
Kostendekkendheid wordt jaarlijks bepaald bij het vaststellen van de leges.

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te

Organisatie blijft zelfde, uitvoering verandert.

Weinig.
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realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

12
SBH R. Caris
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

27. Uitvoering APV en verordeningen

Programma:
Financien
Product/FCL:
Uitvoering APV en verordeningen ‐ 1400401
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten

2015
Begroot

 Structureel
Lasten


Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐30.000
2.649

Minimum

Keuze

‐30.000
1.738

911

2.649

1.738

911

Activiteiten die binnen dit product geleverd worden zijn:
 evenementenvergunning;
 gebruik gemeente grond;
 kapvergunning;
 reclame vergunning;
 standplaatsen;
 collectevergunningen.
De genoemde lasten hebben betrekking op:
 Advertenties en publicaties (wettelijk verplicht) € 2028
 Rechts‐ en deskundige advisering (restpost noodzakelijk voor op moment dat er advisering nodig is) € 621

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
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Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)

Advertentie en publicaties op moment dat als gevolg van APV aanvragen binnen komen.
Externe advisering wordt ingevlogen op moment dat dit intern niet opgelost kan worden.
Kostendekkendheid wordt jaarlijks bepaald bij het vaststellen van de leges.
Adverteren en publiceren gebeurt zoals het moet gebeuren.
Risico nemen door toch alleen digitaal te adverteren en te publiceren.
Beperkt.
Nvt

Raamovereenkomst afsluiten met “huis”advocaat.
Samenwerking met andere gemeenten

Raamovereenkomst afsluiten bij rechts‐ en deskundige advisering (concern‐breed).
Nagaan of samenwerking hierin met andere gemeente mogelijk is.
Besparing niet mogelijk.

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:

12
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Budgethouder:

SBH R. Caris
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Categorie:
3 ‐ overige reden

28. Provincie heeft de taak overgenomen per 01‐01‐2015

Programma:
Financien
Product/FCL:
Bo handhaving prostitutiebeleid – 1400402
Hoofdfunctie/functie:
Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid
nihil
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
6.330

Minimum

Keuze

0
4.154

2.176

6.330

4.154

2.176

De kosten op dit product zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen i.v.m. beëindiging bestuursopdracht Limburg‐Noord
Deze activiteiten worden thans provinciaal overgenomen vanuit de provinciale ketenaanpak mensenhandel.
Personeelslasten gemeente blijven bestaan.
Hierdoor kan een bezuiniging van € 6.330 structureel worden ingeboekt

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken
met andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

€ 6.330 besparen.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

12
SBH T. LEMMEN

71

Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

29. Bermen en plantsoenen
Programma:
Product/FCL:

Woonklimaat
Bermen en plantsoenen ‐
2100000;2100001;2100002;5600001;5600002;5600003;5600004;5600005;5600010
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Wegen, straten en pleinen/Openbaar groen en
openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Minimum

2018
Keuze

Begroot

0
1.643.265

Minimum

Keuze

0
1.286.171

357.094

1.643.265

1.286.171

357.094

Het budget van 2 verschillende kostencategorieën zijn bij elkaar gebracht. Daardoor is niet duidelijk welke besparingen vanuit de
benchmark‐minimum per kostencategorie behaald moeten worden. Dit heeft gevolgen voor de te kiezen bezuinigingen en ook voor de
eventuele maatschappelijke gevolgen.
Activiteiten 210, Maaien bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, leasekosten inhuur kraan, Maaien en vegen fietspaden
recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, biodiversiteitsmeter, bijmaaien rondom bomen, verkeermaatregelen en Flora en
Faunakosten
Activiteiten 560, Onderhoud groen ( onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels
schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen
bestuur, muteren in het beheersysteem, verkeervoorzieningen, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades
evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

NVT

210: Bermen en sloten: Geen bijdrage meer aan biodiversiteitmeter en wijziging in de beheermaatregelen. Minder frequent onderhoud.
 De bermen eenmaal per jaar in het najaar klepelen en de vegetatie wordt in het najaar niet afgevoerd.
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De eerste meter van de bermen wordt in het voorjaar met een maaizuigcombinatie gemaaid.
Het gras rondom de bomen wordt niet meer gemaaid.
De duikers worden niet meer schoongemaakt.
De uitzichthoeken worden niet meer gemaaid.
En de bermen worden niet meer verlaagd.

560:








Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

De activiteiten zoals onkruidbestrijding, maaien en zwerfafvalinzameling zullen naar een lager beeldkwaliteit niveau worden
gewijzigd.
De hagen worden nog maar 1x per jaar geknipt.
Er worden geen bladkorven meer uitgezet.
De hanging‐baskets in de binnenstad zullen niet meer mee gefinancierd kunnen worden.
De leasebloembakken en plantschalen verdwijnen.
De wisselperken zijn inmiddels omgevormd naar vaste plantenborders dit levert een structurele bezuiniging op in 2016.
Stoppen met subsidie aan het project Stramproy Bloeit.
Inrichten van tijdelijke voorzieningen op braakliggende terreinen zal niet meer wenselijk zijn.

210: Vanwege het uitvoeren van minder frequent onderhoud zal de beeldkwaliteit van de openbare ruimte achteruit gaan en als rommelig
en verwaarloosd worden ervaren door bewoners en bezoekers van de stad. De gevolgen zijn waarneembaar op de volgende punten:
 De afspraken met groene verenigingen kunnen niet worden waar gemaakt en de relatie met de natuurverenigingen loopt schade
op. Natuurwaarden zoals orchideeën, klokjesgentiaan, en diverse andere rode lijst soorten die zich in de afgelopen jaren hebben
ontwikkeld zullen op een andere wijze beschermd moeten worden door de natuurverenigingen anders verdwijnen ze.
 Rondom de bomen en bij uitzichthoeken zal een hogere vegetatie staan en dit kan leiden tot onoverzichtelijke en gevaarlijke
verkeerssituaties.
 Door het niet schoonmaken van de duikers zal het afvoeren van water een probleem worden en kan er wateroverlast op bebouwde
percelen voorkomen. Tevens zal de kans op wateroverlast op beteelde akkers toenemen. Het aantal aansprakelijkheidstellingen en
schadeclaims zal toenemen.
 Duikers (verbindingen in waterlopen) worden niet meer vervangen waardoor de kans op wateroverlast snel toeneemt.
 Door de bermen niet meer te verlagen kan het water niet van het wegdek aflopen en kan er plasvorming plaats vinden. Dit levert
gevaarlijke situaties voor het wegverkeer op. Daarnaast ontstaat schade aan de wegverharding vanwege doorgroei.
 Bij vorst kan er meer schade (gaten) aan het wegdek ontstaan. Daardoor is het nodig om extra onderhoud aan de wegen te doen in
verband met het ontstaan van gaten in de weg. (gevaarzetting en schadeclaims)
 Het aantal klachten over overlast van water zal toenemen. De gemeente heeft geen oplossend vermogen meer om overlast situaties
te beheersen.
560:
 Door het verlagen van het onderhoudniveau van onkruidbestrijding, zwerfafval verwijderen, maaien zal het totale beeld in de
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openbare ruimte sterk veranderen.
Er zal een ontevredenheid ontstaan en het aantal klachten van hoog onkruid, groene trottoirs, veel zwerfafval zal toenemen.
Na een aantal jaren zal het beeld van het groen sterk veranderd zijn. Het zal een rommelige indruk geven.
Gevolgen zijn dat het vestigingsklimaat zal worden beïnvloed.
De WOZ waarde van de woningen zal verminderen, er kan minder belasting geïnd worden
Op lange termijn zullen de besparingen genivelleerd worden door de hoge renovatiekosten.
De binnenstad zal qua beeld sober worden en minder uitnodigend zijn om te winkelen.
Het verwijderen van de hangingbaskets staat haaks op de visie om meer groen in de binnenstad te realiseren.
Door te stoppen met Stramproy Bloeit zal het project waarschijnlijk op houden te bestaan en de betrokkenheid van de vrijwilligers
stoppen. Burgerinitiatieven worden geparkeerd en participatie zal niet meer plaats vinden.
 Door de hagen maar 1x per jaar te knippen kunnen er situatie voorkomen dat erop kruispunten onoverzichtelijk situatie ontstaan.
210:De omschrijvingen van de opdracht in het aanbestedingsdocument moeten veranderd worden van maaizuigcombinatie naar
klepelmaaier. Er wordt geen opdracht meer gegeven voor het bijmaaien van de bomen, het schoonspuiten van duikers en het maaien van
uitzichthoeken. Ook worden duikers niet meer vervangen.
560:Er zal een nieuw bestek worden gemaakt en dit wordt in 2015 aanbesteed. Voor 2015 zijn afspraken gemaakt over het groenonderhoud
met de huidige aannemers. Hier is een B&W advies voor gemaakt.
Onkruidbestrijding groen van A naar B of C
Zwerfafval van A naar B of C
Hagen knippen 1x per jaar
Geen bloembakken meer plaatsen
Bijdrage BOB (Bewoners organisatie Binnenstad) stop zetten. Op basis van een 50% bijdrage worden er hangingbaskets in de binnenstad
gehangen en staan er plantschalen met perkgoed op diverse locaties in de binnenstad. Is per direct op te zeggen.
Bijdrage Stramproy bloeit stop zetten. Ook hier wordt een bijdrage van 50% gegeven. Er loopt nog een afspraak voor de komende 4 jaar.
Gras op frequentie maaien en niet meer op beeld.
Goede communicatie naar de burgers over de wijzigingen en de gevolgen hiervan voordat met de wijzigingen begonnen wordt.
Bij aanbestedingen word contact gemaakt met buurgemeente of er een gezamenlijke aanbesteding plaats kan vinden. Dit is al in het
aanbestedingsbeleid opgenomen.









Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

210:
1: Er vindt een bestek wijziging plaats in het huidige bestek. Er zal een prijsonderhandeling moeten plaats vinden. Alle prijzen staan dan weer
ter discussie en kan gevolgen hebben voor de overige prijzen in het bestek.
2: Er wordt een nieuwe aanbesteding gedaan met de nieuwe werkmethode.
Actie nieuwe aanbesteding voorbereiden en uitzetten. Risico is dat de aanbesteding 3 maanden in beslag neemt en dat er hoog gras
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ontstaat en de verkeersveiligheid in het gedrang komt.
560:
Er zal een aanbesteding plaats vinden waar alle veranderingen in doorgevoerd worden en per 2016 zal dit dan uitgevoerd gaan worden.
Voor beide geldt dat er een goede voorlichting zal moeten plaats vinden naar de burgers omdat dit een grote impact op de openbare ruimte
zal hebben.
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Toepassen van gedifferentieerd onderhoud op basis van beeldkwaliteitsplannen. Deze koers heeft de organisatie ingezet met het opstellen
van hybride onderhoudscontracten. Met andere woorden, bepaal welk onderhoud een 8 nodig heeft en welke bijvoorbeeld een 5 in
samenspraak met de aannemers en de aanwonenden. Door hier slim om in te spelen met de onderhoudsplannen kunnen bezuinigingen
worden behaald. Hierdoor kunnen kosten gereduceerd worden op plaatsen waarvoor draagvlak is en waar geen wettelijke
aansprakelijkheidstellingen uit voort kunnen vloeien (wateroverlast, verkeersveiligheid).
Het ruimen van zwerfvuil ten bedrage van €176.000,‐‐ wordt vanuit het product “bermen en plantsoenen” overgeheveld naar het product
“afvalinzameling”. De kosten van ruimen zwerfvuil worden meegenomen in de afvalstoffenheffing.

Door de budgetten van de duikers en het verlagen van de bermen te bezuinigen heeft dit negatieve gevolgen voor de budgetten van wegen
en waterregulering. Het onderhoud van bermen heeft een relatie met het onderhoud van wegen omdat als het water niet van het
weggedeelte weg kan er meer schade aan de weg ontstaan bij vorstperiodes. Als de duikers niet schoongemaakt worden zal er in de
toekomst meer vervangen moeten worden en er meer onderhoud nodig zijn. De sloten moeten in de komende jaren over grote lengtes
uitgediept worden om het water zo snel mogelijk af te voeren. Op termijn worden de bezuinigingen te niet gedaan.
7
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

30. Asfalt, bestrating en markering
Programma:
Product/FCL:

Woonklimaat
Asfalt, bestrating en markering ‐
2100100;2100101;2100200;2100203;2100300;2100800
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
(zie overige opmerkingen m.b.t. CROW‐
normen, actuele cijfers van het areaal en
relatie met bezuiniging 2012).

Minimum

2018
Keuze

Begroot

‐31.871
1.877.204

Minimum

Keuze

‐31.871
1.044.709

832.495

1.877.204

1.044.709

832.495

De verharde en de onverharde wegen, trottoirs en paden moeten conform landelijke normen van het CROW onderhouden worden. Lokale
omstandigheden en (hoofd)wegenstructuur zorgen voor input. Een keer per 2 jaar wordt door een extern bureau conform de CROW‐normen
een inspectie van het hele areaal verhardingen gedaan. Een combinatie vormt de meerjarenplanning onderhoud verhardingen.
(zie overige opmerkingen voor informatie).
De gemeente Weert moet 3.750.000 m2 verharde en 300.000 m2 onverharde verharding conform landelijke CROW‐normen onderhouden.
Het is niet duidelijk op welke areaalcijfers het minimumbedrag gebaseerd zijn. Om een zuiver en rekenkundig vergelijk te kunnen maken in
onderhoudbudgetten, moet je weten met welke gemeente en welke areaalcijfers vergeleken is. (zie overige opmerkingen voor informatie).
Nog minder onderhoud aan de verhardingen (zie overige opmerkingen voor informatie). Het areaal voldoet visueel en constructief niet meer
aan de normen en veiligheidseisen en de kwaliteit van het areaal gaat in hoog tempo sterk achteruit. Straten worden afgesloten die niet
meer aan de kwaliteitseisen voldoen en omdat ze niet conform de laagste kwaliteitseisen binnen de CROW‐normen in stand te houden zijn.
m2 verhardingen met de laagste score lopen snel op en het totale areaal gaat snel in kwaliteit en waarde achteruit. Er komen snel meer
ernstige schades met gevaar‐ en veiligheidsrisico’s, waardoor klachten en aansprakelijkheidsstellingen snel toenemen omdat de gemeente
als wegbeheerder verantwoordelijk is. Straten moeten worden afgesloten omdat ze niet op het vereiste minimumniveau kunnen worden
behouden en snelheid beperkende maatregelen nemen zodat (hoofd)wegen minder snel achteruit gaan. De leefbaarheid van de inwoners en
de toeristische aantrekkingskracht worden aangetast. De kosten nemen exponentieel toe omdat niet onderhouden gevolgen heeft voor de
areaalwaarde en uitstel van onderhoud zorgt voor hogere kosten in de toekomst. Dit leidt tot een lastenverzwaring voor de burger op
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termijn.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Het reduceren van personele capaciteit heeft het gevolg dat klachten en meldingen minder adequaat afgehandeld worden.
Straten moeten worden afgesloten omdat ze niet op het vereiste minimumniveau kunnen worden behouden. Snelheid beperkende
maatregelen nemen zodat (hoofd)wegen minder snel achteruit gaan. Ook kunnen straten worden afgesloten die conform de (hoofd)
wegenstructuur uit het areaalbeheer kunnen. Om deze afwegingen te kunnen maken dient het GVVP op orde te zijn en dient er verder
onderzoek plaats te vinden. Er zijn investeringen nodig om wegen die vanwege kwaliteit of structuur afgesloten worden om te vormen tot
speelveldjes, groenstructuur, of parken. Gemeentelijk beleid moet zich richten op het afstoten/privatiseren van “doodlopende wegen”, de
animo in deze economische tijden om tot aankoop over te gaan zal echter zeer gering zijn.
Het onderhoud van verharde wegen, trottoirs en paden wordt al vele jaren (samen met Nederweert) via aanbestedingen in de markt gezet.
Recent is een nieuw integraal contract voor onderhoud aan alle verhardingen aanbesteed dat loopt t/m 31‐12‐2018. Naast een andere
uitvoeringswijze voor de onverharde wegen en paden worden er ook fte’s vanuit de eigen dienst overgebracht naar de houder van het
nieuwe integrale contract onderhoud wegen (raadsbesluit outscourcing 26 maart 2015). De besparing die hiermee op de producten
verharding behaald wordt is oplopend van € 250.000 in 2016 naar € 300.000 structureel vanaf 2018.
Zie motivatie.

In de bestuursopdracht “Samenwerken en Uitbesteden” wordt via bovenstaande wijze in het nieuwe integraal contract dat aanbesteed is en
loopt t/m 31‐12‐2018 een besparing oplopend van € 250.000 in 2016 naar € 300.000 structureel vanaf 2018 op de producten verharding
gerealiseerd. Geadviseerd wordt om niet verder op deze producten te bezuinigen. (Onderbouwing i.c.m. overige opmerkingen hier beneden).
Een keer per 2 jaar wordt door een extern bureau conform de CROW‐normen een inspectie van het hele areaal verhardingen gedaan.
Met ingang van 2012 is er op de “verhardingsproducten” al een bezuiniging van circa € 365.000 doorgevoerd omdat verwacht werd dat met
minder budget het vereiste minimumniveau behouden kon blijven. Recente cijfers geven aan dat de kwaliteit van de verharding meer dan
gewenst en snel achteruit is gegaan. De inspecties conform de CROW‐normen geven dit objectief en duidelijk aan. Hieruit blijkt dat de
algehele kwaliteit van het areaal verhardingen met ruim 13% is afgenomen. 9% van het areaal scoort nu kwaliteit D (slechtst mogelijke
score, norm is ruim overschreden) en ruim 4% van de verhardingen scoort nu kwaliteit C (een na slechtste score, norm is overschreden).
Volgens de CROW‐normen mag maximaal 8 % van het areaal de kwaliteitsbeoordeling C t/m D behalen. In 2011 lag C t/m D op 6,5 %, nu dus
op 13%. De kwaliteiten A+ (zeer goed), A (goed) en B (voldoende, verharding zijn op niveau) wordt behaald door 87% van het areaal (93,5 in
2011) waarvan 5% de waarschuwingsgrens heeft overschreden (3% in 2011). Volgens de CROW‐normen dient 92% de kwaliteitsbeoordeling
A+ t/m B te behalen. In 2011 lag de kwaliteitsbeoordeling A+ t/m B op 93,5 % en nu dus op 87%.
9
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

31. Straatreiniging

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Straatreiniging ‐ 2100500
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

Minimum

‐1.000
112.069

Keuze

‐1.000
62.369

49.700

112.069

62.369

49.700

Handmatige en machinale reiniging van de openbare ruimte.

De onderhoudstaken zijn onderdeel van de deelopdracht Uitvoerende taken OG.
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren

geen

Versobering van het kwaliteitsbeeld. Bijstelling van huidig kwaliteitsbeeld wordt omgevormd naar het minder frequent schoonhouden van de
stad. Meer vervuiling op wegen, pleinen en trottoirs.

Meer overlast van vervuilde buiten ruimte. De verwachting is hogere mate van ontevredenheid bij de bewoners en bezoekers van de stad
met daardoor een hogere klachtenstroom. Dit vraagt meer inzet op behandeling van klachten.
Overeenkomst met concessie aanpassen;

Ondergebracht in concessie met afgesproken besparingsdoelen.
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zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Valt onder de outsourcing
20% bezuiniging is doelstelling
Dit product is door de werkgroep niet uitgewerkt vanwege het outsourcingstraject.
Partijen komen overeen dat vanaf 1 juli 2015, Concessiehouder de zorg en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de volgende diensten
(hierna gezamenlijk te noemen: de “Exploitatie”) op zich zal nemen binnen de kaders als vastgelegd in deze Overeenkomst:
•
het beheer van de milieustraat, gericht op een optimale scheiding en een brengservice voor de burger en de afvoer van de
afvalcomponenten naar de verwerkers;
•
het afval en transport, gericht op de inzameling en het transport van plastic, glas en restafval dat aangeleverd wordt bij de onder‐ en
bovengrondse verzamelcontainers;
•
de straatreiniging, met als doel een schoon openbaar gebied;
•
de gladheidbestrijding, ten behoeve van de veiligheid van de weggebruiker;
•
de ongediertebestrijding, in het kader van de volksgezondheid;
•
een storingsdienst voor de continuïteit van de dienstverlening buiten de reguliere werktijden, en
•
het ondersteunen van een aantal evenementen met hand‐ en spandiensten.
Partijen komen overeen dat vanaf 1 juli 2015, Concessiehouder eveneens de zorg en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de dienst,
kolkenreiniging op zich zal nemen.
Deze taken gaan allemaal mee in het outsourcing traject van het openbaar gebied. Op 24 februari neemt het college een besluit, 5 maart
komt het in de OR, 16 maart in de raadscommissie en 25 maart in de gemeenteraad. Voor het outsourcingstraject is al een marktpartij
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geselecteerd. Als er groen licht wordt gegeven is een datum van 1 juli 2015 genoemd.
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

32. Onkruidbestrijding en trottoirs

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Onkruidbestrijding trottoirs ‐ 2100600
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
91.971

Minimum

Keuze

0
136.348

‐44.377

245.000

136.348

108.652

Onkruidbestrijding op verhardingen Het grootste gedeelte van de openbare ruimte wordt nog chemisch bestreden. Waar gebieden
afgekoppeld zijn van het riool wordt chemisch vrij onderhoud gepleegd.
Het verschil zit in de wettelijke regelgeving. In 2016 wordt het middel Glyfosaat niet meer toegestaan in de openbare ruimte. Goede
alternatieve zijn er nog niet en er zal dan chemisch vrije onkruidbestrijding plaats moeten vinden. Ook nu vind niet chemische
onkruidbestrijding plaats maar alleen in de gebieden waar het volgens de wetgeving niet meer mag. De benchmark gemeente heeft in deze
wetswijziging niet voorzien omdat het uitgave patroon gelijk blijft. Bestrijding met chemische middelen is de minst kostbare vorm van
onkruidbestrijding.
Op dit moment zitten we onder het minimum. Bijstelling is niet aan de orde. In het begrootte bedrag van 2016 is al rekening gehouden met
een kostenverhoging om de onkruidbestrijding chemisch vrij uit te voeren. Het minimum is dan niet voldoende om de onkruidbestrijding op
het huidige niveau te handhaven. Een verlaging van het onderhoudsniveau zal dan moeten plaats vinden.

Op dit moment niets. Maar bij een verlaging van het onderhoudsniveau zal het beeld op de trottoirs veranderen en daarmee zal het beeld
van de omgeving ook veranderen. Burgers zullen meer klagen over het beeld, doordat het totale beeld van de openbare ruimte
(plantsoenen, verhardingen) veranderd is.
Nu nog niets
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Bij de aanbesteding wordt gekeken of de buurgemeenten ook een aanbesteding voor deze activiteit moeten doen en deze kan dan samen
aanbesteed worden. Door vergroting areaal kam er een aanbestedingsvoordeel te halen zijn.

Nieuwe aanbesteding doen voor 1 jaar. Dit moet tijdig gebeuren omdat anders de vervuiling op de verhardingen dusdanig is dat de
aannemer extra middelen nodig heeft om het huidige niveau op beeld te brengen. In 2016 veranderd de regelgeving en kan er een nieuw
aanbestedingsdocument gemaakt worden met daarin opgenomen de nieuwe wetgeving.
Geen.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:
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Categorie:
3 ‐ overige reden

33. Gladheidsbestrijding

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Gladheidsbestrijding:exploitatielast ‐ 2100702
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐3.233
46.528

Minimum

Keuze

‐3.233
25.894

20.634

46.528

25.894

20.634

Gladheidsbestrijding op wegen die daarvoor (hoofd‐ en ontsluitingswegen) zijn aangewezen.
7 strooiunits in eigen beheer.
De onderhoudstaken zijn onderdeel van de deelopdracht Uitvoerende taken OG. De inzet wordt doorgaans buiten kantooruren gerealiseerd
en is niet in de reguliere formatie opgenomen.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Afhankelijk van weersomstandigheden.
Mogelijk dat onderhoudskosten niet meegenomen zijn in dit product bij de vergelijkgemeente.
Gladheidsbestrijding hoofd‐ en ontsluitingswegen ivm aansprakelijkheid. Wordt al gedaan: minimaal bestrijden.
7 strooiunits moeten onderhouden worden.





Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Minder strooiunits toepassen (onderzoeken).
Rondom instellingen geen gladheidsbestrijding meer toepassen.
Keuzes maken voor gladheidsbestrijding fietspaden
Onderhoud vindt plaats door leverancier NIDO (specifiek werk): over prijs onderhandelen

Door het “niet” juist onderhouden van de openbare wegen kunnen er situaties ontstaan die mogelijk leiden tot ongevallen. Denk hierbij aan
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

uitvalswegen van calamiteiten‐diensten, busroutes, oversteekplaatsen en schoolroutes. Eén en ander heeft mogelijk juridische gevolgen al
gevolg van aansprakelijkheid.
Aantal strooiunits onderzoeken.
Routes opnieuw bezien. Wordt al op een minimum‐niveau gedaan.
Kan uitbesteed worden als er een partij is die de investering doet in de benodigde strooiunits. Dit moet onderzocht worden.
Samenwerking in de regio is lastig want als er gestrooid moet worden dan wordt er overal gestrooid.
Binnenstad: Ondernemers vragen zelf de straten en pleinen sneeuwvrij te houden.

Onderhandelen over de prijs van het onderhoud van de strooiunits.
Onderzoeken of aantal strooiunits minder kan.
Routes kritisch bekijken, moet overal gestrooid worden.
De verplichting tot onderhoud van wegen is geformuleerd in hoofdstuk IV32 van de Wegenwet. Daarin is gesteld dat openbare wegen die
gelegen zijn in een gemeente en die niet zijn aangewezen om te worden onderhouden door Rijk of Provincie onderhouden moeten worden
door de desbetreffende gemeente. Een gemeente mag als wegbeheerder een weg niet in een ‘gebrekkige staat’ laten verkeren.
Verantwoordelijkheid wegleggen bij burgers, ondernemers is voor doorgaande wegen maatschappelijk niet verantwoord. Het strooibeleid is
al terughoudend. Binnenstad door ondernemers gladheidsbestrijding laten uitvoeren is niet acceptabel: gemeente blijft verantwoordelijk.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Er wordt al minimaal gestrooid. Gladheidsbestrijding zit deels in outsourcingstraject. Materieel blijft eigendom gemeente.
12
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Categorie:
- 3 ‐ overige reden

34. Openbare verlichting

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Openbare verlichting ‐ 2101000;2101003;2101004
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Keuze

Begroot

‐30.000
272.214

-

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Minimum

Keuze

‐30.000
151.493

120.721

272.214

151.493

120.721

Betreft beheer en vervanging van areaal aan lichtmasten (220.000 p.j.). (Maakt onderdeel van traject samenwerken en
uitbesteden. )
Reclameverlichting aan lichtmasten levert 30.000 aan baten
Aanbrengen Feestverlichting (contract nog 3 jaar 15.000 p.j.), en aanbrengen verlichting kerstbomen).
Achterpadverlichting (500 lichtpunten, 7.000 p.j (aangesloten op net van particulieren, zeer omslachtig).
Bijdrage aan rioleringsplannen en inbreidingsplannen (15.000 p.j.).
bijdrage software beheers programma 15.000. Licentie voor aansluitingen elektriciteit en gas. 5.200

De onderhoudstaken zijn onderdeel van de deelopdracht Uitvoerende taken OG en wordt voldaan het minimum.
nvt

Zie boven minus achterpadverlichting en feestverlichting (€ 22.000 te besparen)
Zoals hierboven vermeld maakt het onderdeel uit van het traject samenwerken en uitbesteden. Hierdoor wordt al een bezuiniging behaald
van 150 mille op jaarbasis. Er is al een voorlopige gunning verleend aan de beste inschrijver. Zodra de gemeenteraad akkoord is kan de
definitieve gunning verleend worden
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Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Het wordt donker in het achterpad, ofwel mensen gaan dit zelf oppakken. Onveilig gevoel
Minder aantrekkelijk winkelcentrum ofwel ondernemers activeren om dit zelf te doen.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

-

Contract feestverlichting loopt nog 3 jaar daarna opzegbaar.
Brief sturen aan bewoners zelf voor achterpad verlichting te zorgen (breed communiceren)

nvt

Zie boven

Initiatief achterpadverlichting over laten aan burgers

Achterpadverlichting afschaffen: Vaak op eigendommen van derden. Is relatief duur in onderhoud. Eigen initiatief
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

35. Fonteinen, abri’s en recognaties

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Fonteinen abries recogn stadspl. ‐ 2101100
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐28.781
22.944

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐28.781
0

22.944

22.944

0

22.944

12.769

Schuilgelegenheid bij bushaltes en plattegronden komingangen . Inkomsten en reclame op abri’s. levert geld op
Recognities voor kabels in de grond (van NS). Geen keuze.
Fonteinen o.a. op Nieuwe Markt en Ursulinenhof (ongeveer 8.000)
nvt

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Minder aantrekkelijke binnenstad. Minder toeristen/ bezoekers. Derving parkeerinkomsten. Leegstand

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de

Fonteinen deactiveren en afsluiten. Water eruit i.v.m. legionella besmetting
Contract waterhuishouding opzeggen, communiceren met Centrumbewoners / winkels.
Het contract kan jaarlijks beëindigd worden.

Fonteinen buiten werking stellen en verwijderen
Wateraansluiting opzeggen

Door de abris’s worden jaarlijks inkomsten gegenereerd. Kost geen geld. Het verhogen van de inkomsten door verdere uitbreiding van
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benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

reclame in het openbaar gebied. Dit kan €25.000,‐‐ opleveren (nader te onderzoeken).
Geen

nvt

nvt

Bezuiniging op abri’s en stadsplattegronden kost geld. De inkomsten zijn hoger dan de kosten.
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Categorie:
- 2 ‐ Visie

36. Verkeersregelingen

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Verkeersreg. ‐ 2110000;2110001;2110003
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Verkeersmaatregelen te land
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐2.000
58.898

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐2.000
0

58.898

58.898

0

58.898

39.474

Instandhouden Verkeersafzetten, bermpaaltjes plaatsen.
Afzetpaaltjes promenade
Verkeersregelinstallaties

De onderhoudstaken zijn onderdeel van de deelopdracht Uitvoerende taken OG.
Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Automatische afzetpaaltjes en bijbehorende camera’s verwijderen: Meer kans op ramkraken, onveilig promenadegebied. Laden en lossen
tijdens winkeluren.
VRI maakt onderdeel uit van Samenwerken en uitbesteden. Nu buiten beschouwing gelaten. Onderhoud VRI is geen keuze, wel het niet
plaatsen of verwijderen van VRI’s
Wat moet er gebeuren om het minimum Geen nieuw contract meer aangaan met onderhoudsbedrijf. Het contract met het onderhoudsbedrijf van de automatische afzetpalen is door
waar te maken? (lijst met besparingen)
een faillissement beëindigd.
Stroom en telefoon afsluiten
Communiceren met omgeving
Meer handhaven
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Zie boven

89

leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

VRI onderhouden en schrikhekken plaatsen. Verkeerslichten en schrikhekken onderhouden.

Zie boven
De promenades zullen vaker door een motorvoertuig worden bereden. Meer handhaving noodzakelijk!
Geen paaltjes, maar registreren van kentekens van gebruikers van het centrumgebied. Momenteel zijn kosten nog erg hoog vanwege deze
nieuwe ontwikkeling, maar mogelijk in de toekomst lager wanneer de toepassing breder op de markt verkrijgbaar is.
Momenteel zijn de maandelijkse kosten voor kentekenherkenning en de bijbehorende backoffice nog erg hoog. Wellicht zullen door
concurrentie de prijzen op termijn gaan dalen. Het kan dan door een investering en structureel lagere kosten (minder onderhoud nodig) of
door een constructie (All‐in) waarbij er maandelijkse betaald moet worden per opstelpunt van een kenteken herkenningscamera.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

37. Bebording

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Bebording: overigen ‐ 2110101
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Verkeersmaatregelen te land
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐5.075
41.058

Minimum

Keuze

‐5.075
27.518

13.540

41.058

27.518

13.540

Binnen dit product worden verkeersborden, plaatsnaamborden, utilitaire bewegwijzering (ANWB‐borden) aangekocht, geplaatst,
onderhouden en vervangen.

Verwacht wordt dat met het minimum budget de minimum vereiste kwaliteiten conform de CROW‐normen geborgd kan worden.

n.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Geen
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(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

n.v.t.

N.v.t.
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

38. Verkeersveiligheid

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Verkeersveiligheid ‐ 2111000
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Verkeersmaatregelen te land
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐16.000
61.353

Minimum

Keuze

‐16.000
41.120

20.233

61.353

41.120

20.233

Verkeersveiligheidsprojecten: regionale schoolquiz, fietslichtcampagne, dode hoek van vrachtwagenproject . Verkeerseducatie op
basisscholen en VO‐scholen, subsidie aan VVN Weert: praktijk fietsexamen op basisscholen, handhavingsacties samen met politie,
caravankeuring, BOB acties. Verzekering verkeersbrigadiers, Regionale samenwerking op gebied van verkeer (RMO: Regionaal
MobiliteitsOverleg) en actualisering en onderhoud verkeersmodel Weert
Niet van toepassing

Variant 1: Niet deelnemen aan RMO en geen subsidie verlenen aan VVN Weert
Variant 2: Geen verkeerseducatie op basisscholen en VO scholen

Variant 1:
Wat betreft RMO: minder invloed op openbaar vervoer en doelgroepen vervoer, provinciaal Fietsplan en plan voor landbouwverkeer.
Ontzorging met betrekking tot BDU subsidies vervalt. Wat betreft VVN Weert: geen praktisch verkeersexamen, wat onrust bij burgers kan
veroorzaken. Andere activiteiten kunnen door andere instanties (bijvoorbeeld ANWB) worden opgepakt.(Maatschappelijk effect: meer
verkeersonveiligheid. Examen wordt als belangrijk ervaren, vandaar mogelijk protest)
Variant 2:
Geen verkeersonderwijs meer. Leidt tot minder kennis en kunde bij kinderen. Het gewenste gedrag wordt niet meer aangeleerd
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Dit leidt tot meer verkeersonveiligheid.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Variant 1:
Niet deelnemen aan RMO Midden Limburg
Variant 2:
Geen subsidie voor VVN Weert beschikbaar stellen
Geen subsidie voor verkeersonderwijs op basisscholen en VO scholen beschikbaar stellen

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

ANWB en provincie Limburg kunnen dit overnemen.

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Variant 1:
Meer taken zoals BDU subsidie activiteiten, openbaar vervoer, doelgroepen, afstemmen regionaal fiets‐ en landbouwverkeerbeleid naar
gemeente Weert.
Geen nieuw convenant sluiten voor RMO.
(meerjarige afspraak van 4 jaar, niet direct opzegbaar)
Variant 2:
Geen subsidie verlenen aan VVN Weert
Convenanten met basis‐ en VO scholen eenzijdig opzeggen.
Geen subsidie verlenen aan basisscholen en VO scholen voor verkeersonderwijs
Geen subsidie aanvragen bij Provincie Limburg voor verkeersonderwijs op basisscholen en VO scholen.
(subsidie is direct opzegbaar)

Minder scholen subsidie verlenen voor verkeersonderwijs: besparing: € 10.000,‐‐.
Geen subsidie beschikbaar stellen voor veiligheidscoördinatoren op basisscholen: besparing : € 4.750‐‐.
Er zou onderzocht kunnen worden of regionaal verkeerskundig meer samengewerkt kan worden. Een parkeer‐, verkeersveiligheids‐
fietsnota et cetera schrijven is grotendeels hetzelfde werk voor Weert, Roermond en de andere gemeenten. We kunnen regionaal effectiever
organiseren. Denk aan een regiobureau voor verkeer!

In november 2014 heeft b&w ingestemd met de voortzetten van het RMO Midden Limburg voor 4 jaar.
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Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:
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Categorie:
- 3 ‐ overige reden

39. Lokaal openbaar vervoer

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Lokaal openbaar vervoer – 2120000
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Openbaar vervoer
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
17.510

Minimum

Keuze

0
10.932

6.578

17.510

10.932

6.578

Buurtbus lijn 190 Weert ‐ Tungelroy – Stramproy ‐ Haler ‐ Ittervoort – Grathem – Baexem – Heythuysen. Er worden gemiddeld per week nu
225 mensen vervoerd. De lijn wordt bemand door vrijwilligers.
Niet van toepassing

Buurtbus laten rijden met aangepaste dienstregeling. Minder ritten op een dag (100 minder ritten per week).

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Rechtstreekse verbinding Stramproy naar Leudal wordt minder frequent. Kwaliteit van vervoer daalt.
We betalen deze buurtbus samen met Leudal.
Buurtbus heeft voor Leudal de functie dat een aantal dorpen met elkaar veronden worden en deze ook met Weert worden verbonden.
De gemeente Leudal zal “piepen”.
Wij hebben ook een overeenkomst met de gemeente Leudal
Met name ouderen in een sociaal isolement zullen minder vervoer meer hebben. Minder flexibel in mobiliteit (minder keuzemogelijkheden).
De buurtbus minder laten rijden. Minder subsidie meer beschikbaar stellen voor deze buurtbus. Hier moet over gecommuniceerd worden en
de afspraken met Leudal moeten worden aangepast.

Welke manieren van anders organiseren

Inzetten van een Wensbus. Provincie stelt een bus ter beschikking. Zij betaalt ook alle andere kosten. Een dorp of vereniging dient de bus te
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

laten rijden.

Bestuurlijk voorstellen minder subsidie aan buurtbus te verlenen. Aanvragen wensbus en overleggen met buurtbusvereniging.

In 2017 komt een nieuwe openbaar vervoerconcessie in werking. Dan een aanvraag voor een wensbus indienen.
Bij honoreren aanvraag de buurtbus afschaffen.

In maart 2010 heeft college besloten deze buurtbus gezamenlijk met gemeente Leudal te betalen. Er zijn financiële verplichtingen aangegaan
(opzegtermijn 1 jaar).
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

40. Bewaakte fietsenstalling
Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Bewaakte fietsenstalling ‐ 2140000
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Parkeren
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

‐6.400

Begroot

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐6.100
0

0

0

0

0

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Mogelijkheid tot het bewaakt stallen van fietsen in de binnenstad (huidige locatie Hegstraat).
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
N.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Meer fietsenoverlast, diefstal en minder mensen die met de fiets naar de stad komen. Zie overige opmerkingen. Mensen betalen nu voor de
bewaakte fietsenstalling een dagtarief van € 0,50.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant

Bewaakte fietsenstalling afschaffen.

Afschaffen.
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Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Niets.

Geen.

Zie maatschappelijke gevolgen.

N.v.t.

Raad heeft recent besloten om een bewaakte fietsenstalling te behouden. Wel dient er gekeken te worden naar een alternatieve locatie.
Tevens dient onderzocht te worden of realisatie en exploitatie budgetneutraal mogelijk is. Daarnaast loopt op dit moment nog een
onderzoek naar uitbesteden/samenwerking van BOA toezicht waar de fietsenstalling (toezichthouders) onderdeel van uitmaakt,
besluitvorming medio 2015.
11
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Categorie:
- 3 ‐ overige reden
Programma:
Woonklimaat/Algemene dekkingsmiddelen
Product/FCL:
Baten en lasten parkeren ‐
2140102;2140103;2140104;2140106;2140107;2140108;2150001;2150100;2150101;
2150110;2140105;2150200
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Parkeren/baten parkeerbelasting
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.

41. Baten en lasten parkeren

Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐2.663.196
652.604

Minimum

Keuze

‐2.966.196
407.456

245.148

652.604

407.456

245.148

Het bieden en exploiteren van (6) parkeergarages en (ca. 2000) parkeerplaatsen in de openbare ruimte, ten behoeve van bewoners,
bezoekers en werknemers in en aan de binnenstad. Het innen van parkeergelden voor het gebruik van deze parkeervoorzieningen. Het
beschikbare parkeerareaal in Weert is ten opzichte van de benchmark ruim voldoende.
Baten: Er is een toename van 300.000 EUR geprognotiseerd in de begroting in de jaarschijf 2018. Gebaseerd op globale inschatting,
uitgaande van toename bezoekersaantallen / verblijfsduur.
Het minimum pakket kan samengesteld worden aan de hand van onderstaande opties:
1. Alleen straatparkeren (betaald parkeren) (=straten, terreinen, dekken) exploiteren.
2. 6 parkeergarages exploiteren en 50% van de capaciteit van het straatparkeren handhaven.
1.
2.

Alleen straat: toename zoekverkeer (milieu), alle auto’s in het zicht geparkeerd (ipv in een garage), ‘vol’‐situaties op drukkere
momenten (zaterdag, koopavond, koopzondag, evenementen). Dit zorgt voor onrust bij parkeerder en ondernemer.
6 garages en 50% straat: positief voor zoekverkeer (milieu), ‘vol’‐situaties op drukkere momenten. Dit kan zorgen voor onrust bij
parkeerder. Bezoekers meer gedwongen om in garage te parkeren (minder keuze).
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

1.
2.


Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Alleen straat: garages sluiten
6 garages + 50% straat: Parkeerareaal straat ca 1.000 parkeerplaatsen opheffen. Of uit openbaarheid halen (vergunningparkeren), óf
als parkeerplaats laten vervallen (en toevoegen als algemene openbare ruimte).
Parkeergarages verkopen / langdurig verhuren: wel eenmalige opbrengst (verkoopprijs), geen exploitatielasten, geen
parkeeropbrengsten, ongewijzigde parkeercapaciteit

1.
2.

Aanbieden ander voorzieningenpakket (zie optie 1 en 2). Daardoor geen verandering aan organisatie.
Verkopen / langdurig verhuren van parkeerareaal (lees: parkeergarages)

1.
2.

Alleen straat: garages (6) sluiten, of andere bestemming / invulling geven aan deze garages.
6 garages + 50% straat: bepalen welke parkeerplaatsen opgeheven worden en bepalen nieuwe invulling hiervan (eventueel
vergunning parkeerplaatsen van maken).

A Combinatie van het bovenstaande is mogelijk. Gezien de taakstelling lijkt optie 2 het meest reëel.
B Gratis parkeren invoeren. Dit levert een grote besparing (investeringen apparatuur, onderhoud én handhaving); echter: de
parkeeropbrengsten vallen weg, tevens geen mogelijkheden meer tot regulering van de parkeerdruk.
C Uitbesteding parkeren aan marktpartij
D Parkeertarieven omhoog. Uit het onderzoek ‘Inzicht in de financiële positie en in het financieel handelen van de gemeente Weert (2015)’
blijkt dat de parkeertarieven van de gemeente Weert relatief laag zijn (laagste in de benchmarkt). Hier liggen mogelijkheden om de baten
van het parkeren te verhogen.

8
SBH E. Jongen
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

42. Baten APV‐vergunningen

Programma:
Algemene dekkingsmiddelen
Product/FCL:
Baten APV‐vergunningen – 2150000
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Baten parkeerbelasting
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten

2015
Begroot

 Structureel
Lasten


Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐45.000

Minimum

Keuze

‐45.000
0

0

0

0

0

Eea wordt geregeld via de leges‐verordening. Jaarlijks maakt dit onderdeel uit van de tarieventabel.
Kostendekkendheid wordt jaarlijks bepaald bij het vaststellen van de leges.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Alleen inkomsten. Uitgaven worden geboekt op 2140000

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

12
SBH R. Caris
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Categorie:
4 ‐ kan geschrapt worden

43. Binnenhaven

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Binnenhaven ‐ 2210000
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Binnenhavens en waterwegen
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐2.030

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐2.030

2.395

0

2.395

2.395

0

2.395

2.156

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Toestemmingskosten van Rijkswaterstaat t.b.v. doorvoer ten behoeve van het gebruik van het eigendom van Rijkswaterstaat,
product gerealiseerd?
Verhuur van twee boten.
Wat is de verklaring van eventuele
Niet van toepassing
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
 Geen verhuur mogelijk omdat doorvoer niet mogelijk is. Dus geen kosten en baten.
 Beëindiging van contract(en) met huurder(s)
 Verwijderen van roeivereniging uit de binnenhaven
 Leegstaande haven
 Geen budget voor onderhoud
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?

‐

Opzeggen contracten en afspraken met huurder(s) en roeivereniging.

‐
‐

Huurcontract(en) beëindigen.
Afspraken met huurder(s) van de boten aanpassen en contracten beëindigen.
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(acties en risico’s)

‐

Afspraken met Rijkswaterstaat maken over geen gebruik van de binnenhaven (kosten omlaag brengen).

‐

Verdere verhuur aan booteigenaren

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

‐
‐
‐
‐

De kosten van Rijkswaterstaat rechtstreeks doorbelasting aan de booteigenaren, waarbij alle huidige kosten en kosten voor
onderhoud worden gedekt.
Huurinkomsten t.b.v. locatie vestigingslokaal roeivereniging heffen en innen
Stimuleren gebruik binnenhaven waardoor extra inkomsten worden gehaald
Binnenhaven aan derden ( incl. havenrechten) verkopen/verhuren.

Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

‐
‐

Hogere huur van huurder(s)
Verenigingen dienen te betalen voor gebruik binnenhaven en eigendom

‐
‐

Huurinkomsten t.b.v. locatie vestigingslokaal heffen en innen
En inkomsten genereren uit gebruik van de binnenhaven. Op dit moment wordt de binnenhaven niet commercieel geëxploiteerd.
Om inzicht te krijgen hoeveel dit kan opleveren, dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd.
Een andere optie is om de binnenhaven aan een derden ( incl. havenrechten) te verkopen/verhuren.

Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)

‐
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

De lasten van Rijkswaterstaat worden door die partij opgelegd. Mogelijk kan worden onderhandeld of deze lasten omlaag kunnen.
De onderhoudskosten zijn voor dit product niet in beeld. Derhalve kunnen we geen volledige analyse maken of de havenkosten gedekt kunnen
worden.
Om het minimum in te voeren is er nog een éénmalige inzet nodig om dit in te voeren.

10
SBH T.Peeters
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

44. Waterregulering

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Waterregulering: materiaal en overigen ‐ 240001;2400003
Hoofdfunctie/functie:
Verkeer, vervoer en waterstaat/Waterkering, afwatering en landaanwinning
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐5.000
167.106

Minimum

Keuze

‐5.000
104.333

62.773

167.106

104.333

62.773

Materiaal en overige 240003
Het onderhouden van sloten, waterlopen en waterpartijen.
Het huidige contract “bermen en sloten” voorziet op dit moment in het maaien van (een groot deel van) de sloten (watervoerend) in
stedelijk gebied, het uitdiepen/aanbrengen van een zandvang bij duikers, het reinigen van duikers en het afvoeren van vrijkomend materiaal.
Alleen het stedelijk areaal is vastgelegd in een onderhoudsprogramma. Het areaal buitengebied is niet in de reguliere
onderhoudsovereenkomst opgenomen. Hierdoor worden in het buitengebied adhoc opdrachten verstrekt vanwege onderhoudsproblemen
in het areaal dat niet periodiek wordt onderhouden. Een gemeentebreed waterhuishoudingsplan wordt momenteel opgesteld.
Binnen het minimum pakket kunnen nog minder sloten gemaaid worden, nog minder onderhoud gepleegd worden aan de zandvangen bij de
duikers, nog minder duikers worden gereinigd en minder vrijkomend materiaal worden afgevoerd. Het achterstallig onderhoud aan binnen
stedelijke waterpartijen en waterbergende sloten in het buitengebied wordt niet weggewerkt.
Minder onderhoud leidt verder tot ongewenste begroeiing en vervuiling en kan de doorstroming of infiltratiecapaciteit van de sloten en
duikers verkleinen met als gevolg wateroverlast. Hierdoor ontstaan:
- Wateroverlast op percelen en bebouwing van derden (inwoners en bedrijven)
- Klachten t.a.v. visueel beeld. Denk hierbij aan te hoge begroeiing. Dit kan zelfs verkeersonveilige situaties veroorzaken.
- Wateroverlast op wegen, naastgelegen percelen en zelfs in woningen.
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroep nummer:
Budgethouder:

Een groot deel van het areaal binnen de gemeente Weert wordt nu niet frequent onderhouden.
Wateroverlast op landbouwgebieden met kans op gewasschade en aansprakelijkheidsstellingen.
- Huidig raamcontract bijstellen.
- Herziening van het huidige contract, prioritering onderhoudsmaatregelen op beschikbaar budget
- Nog minder onderhoud uitvoeren (leidt tot toename van achterstallig onderhouden areaal)
- Een besparing van €62.773,‐ op korte termijn kan op lange termijn veel meer gaan kosten, zie maatschappelijke gevolgen
 Opstellen van gemeentebreed waterhuishoudingsplan met pakket uitvoeringsmaatregelen
 Het onderhoud van de Infiltratiesloten onderbrengen in bestek maaien van sloten.
 Het huidige contract opzeggen en opnieuw aanbesteden met totaal areaal. Opzeggen betekent contractbreuk en brengt extra
kosten met zich mee.

-

Opstellen waterhuishoudingsplan voor het prioriteren van onderhoudsmaatregelen
Vastlegging totale areaal
Bewuste keuze bij de categorisering van de te onderhouden onderdelen
Nieuwe (raam)contracten
Eventuele samenwerking met andere disciplines.
Samenwerkingen zoeken met externe partners zoals Waterschapsbedrijf Limburg en/op Limburgse Peelgemeenten

-

Het totale areaal binnen de gemeentegrenzen van Weert in kaart brengen en meenemen in het waterhuishoudingsplan met een
beheer en onderhoudsplan. Een goede verdeling maken van het totale areaal op basis van het soort sloten, watergangen, duikers en
roosters met de daarbij behorende functie (categorisering) en hieraan de minimaal benodigde onderhoudsstrategie verbinden met
het oog op het waarborgen van de functies en voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit. De risico locaties in kaart brengen waar
wateroverlast kan optreden.

Binnen waterwet zijn verplichtingen opgenomen hoe om te gaan met het beheer en onderhoud van sloten en duikers.(“droge voeten voor
de burger”). De huidige contracten voorzien niet in het grootonderhoud van het gehele areaal. Dit betekent dat op dit moment maar een
gedeelte van het areaal structureel onderhouden wordt.
Het begrote bedrag is erg laag in relatie tot het uitgave patroon van 2013 en 2014.In die jaren is een ruime overschrijding van het budget te
zien.
10
SBH R. Jetten
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

45. Weekmarkten

Programma:
Economie
Product/FCL:
Weekmarkten ‐ 3100000;3110000;3110001
Hoofdfunctie/functie:
Economische zaken/Baten markgelden
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐78.315
2.712

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐78.315
0

2.712

2.712

0

2.712

1.104

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Activiteiten: vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van de weekmarkt Weert (o.a. materialen en goederen, onderhoud,
product gerealiseerd?
water en representatiekosten (bijv. bloemen, condoleance, jubilea etc. ), jaar‐ en paardenmarkt en standplaatsen.
Wat is de verklaring van eventuele
N.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Kleine calamiteiten zijn niet meer op te lossen. Uitkleding rol marktmeester. Noodzakelijk voor een goede uitvoering van de taak.
Maatschappelijke gevolgen zijn echter beperkt.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Schrappen lasten budget. Personele lasten zijn niet in dit budget opgenomen, betreft hier alleen directe kosten voor de weekmarkt. Voor een
goed verloop van de weekmarkt is een vast aanspreekpunt noodzakelijk, deze kun je niet geheel neerleggen bij de marktlieden (tegenstijdig
belang).
Heroverweging over de markt‐ en standplaats activiteiten die nog wordt ondersteund.

Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Schrappen budget of verhoging marktgelden (baten verhogen). Marktgelden zijn nu vastgelegd in de legesverordening, standgeld is recent
nog met 10% opgehoogd (raadsbesluit). Kostendekkendheid zal in relatie moeten worden gezien met de Personele kosten en overhead.
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Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Versobering onderhoud en representatie. Zie onderdeel “activiteiten”.

N.v.t.

Beperkt.

Verhogen marktgelden. Effecten zijn nog niet bekend, marktgelden zijn pas recent sinds jaren weer verhoogd.

11
SBH H.Jansen
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

46. Contactpunt bedrijfszaken
Programma:
Economie
Product/FCL:
Kontaktpunt bedrijfszaken ‐ 3101000
Hoofdfunctie/functie:
Economische zaken/Handel en ambacht
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,

2018

Minimum

Keuze

Begroot

Minimum

0
5.475

Keuze

0
2.228

3.247

5.475

2.228

3.247

Organisatie 1‐2 maal per jaar van ondernemersbijeenkomst
Lidmaatschappen van de lokale businessclubs
Het 1‐loketcontactpunt wordt, naast de reguliere contacten met het zittende bedrijfsleven, ingeschakeld voor acquisitie. Naast
lokaal/regionaal/landelijk acquireren, is er ook de buitenlandacquisitie ( incl. China). Verder vraagt de binnenstad extra aandacht i.v.m.
(dreigende) leegstand. Ten aanzien van bedrijventerreinen worden mede de concrete aanbiedingen/verkoop verzorgd.
n.v.t.

Uitgeklede ondernemersbijeenkomst, enkel faciliteren qua ruimte en sobere catering
Geen lidmaatschappen businessclubs m.i.v. 1‐1‐2016

Ondernemersvriendelijk beeld van gemeente wordt minder geloofwaardig
De drempel om signalen vanuit ondernemers richting gemeente te ventileren wordt hoger, waardoor mogelijk signalen de gemeente niet of
minder bereiken.
Opzeggen lidmaatschappen en soberder uitvoering ondernemersbijeenkomst
Uitvoering is net boven minimumniveau, dus geen tussenstappen naar minimum mogelijk
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subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Opzeggingen / soberder uitvoering

Geen: we zijn juist teruggegaan van 2 naar 1 bijeenkomst, waarbij bestuurlijke opdracht is om deze dan beter aan te kleden qua catering

7
Theo van Tilburg

111

Categorie:
- 3 ‐ overige reden

47. Kantoorruimte, Zalencentrum en Commerciële Ruimte Poort van Limburg
Programma:
Product/FCL:

Economie
Pvl kantoorruimte; Pvl zalencentrum; Pvl commerciele ruimte ‐
3102201;3102202;3102203
Hoofdfunctie/functie:
Economische zaken/Handel en ambacht
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐131.416
268.235

Minimum

Keuze

‐131.416
109.148

159.087

268.235

109.148

159.087

Beheer, onderhoud en exploitatie van kantoorruimten, zalencentrum en commerciële ruimten van de Poort van Limburg.
Er zijn geen verschillen in bedragen.

Versoberen beheer en onderhoud van de leegstaande objecten.
Exploitatie van het zalencentrum.
Er zijn geen maatschappelijke gevolgen bij exploiteren en versoberen van beheer en onderhoud.
Begroting 2015 terugbrengen op realisatie 2014 + indexatie voor de leegstaande objecten (commerciële‐ en kantoorruimten). Hierbij wel de
contracten in ogenschouw nemen. Deze contracten zijn vrij recent afgesloten. In 2017 lopen de meeste af en kunnen deze vanaf 2018
herzien worden.
Naar verwachting verhuur van zalencentrum op korte termijn. Dit houdt lagere exploitatielasten voor het zalencentrum in.
Genereren van inkomsten voor kantoor‐ en commerciële ruimten.
Reeds onderzocht: Zelf doen van onderhoud is duurder en van mindere kwaliteit.
Actiever promoten van verhuur of verkoop van de leegstaande objecten.
Onderhandelingen over exploitatie zalencentrum loopt.
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andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Promoten, onderhandelen en bijstellen van de begroting.

Goedkopere huisvesting aanbieden aan startende ondernemers (geen detailhandel). Dit om meer aanloop en sociale veiligheid te creëren.
Er kunnen meer inkomsten genereert door verhuur van leegstand. Dit is niet voor het zalencentrum. Hier heeft de gemeente Weert reeds
een contract mee. Voor de overige onderdelen zijn er mogelijkheden aanwezig voor verhuur van kantoorruimte en commerciële ruimtes.
Hiervan kunnen nog geen cijfers van mogelijk baten worden gemaakt, omdat deze berekeningen fictief zijn. Het is alleen relevant als er
sprake is van een potentiële huurder of koper.
Geen opmerkingen.
5
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

48. Huisvesting OBS in samenhang met format 49 zien
Programma:
Product/FCL:

Economie
Huisvesting OBS (Uitkijktoren; Graswinkel; Molenakker; Duizendpoot) ‐
4210000;4210001;4210002;4210003
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Openbaar basisonderwijs, huisvesting
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Keuze

Begroot

‐124.654
75.375

Minimum

Keuze

‐124.654
46.769

28.606

75.375

46.769

28.606

Zorg dragen voor huisvesting Openbaar Onderwijs vanuit wettelijke verplichting. (zoals verzekeringen, ozb, calamiteiten, constructiefouten,
gebouw)
Onderverhuur aan gebruik door derden (kinderopvang). Er is sprake van kostendekkende huur.
N.v.t.: gelijkluidende bedragen






Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Normatief Klokuren bewegingsonderwijs.
(Er is beleid dat onderwijs (gemeentelijke begroting) belast wordt voor de klokurenvergoeding bewegingsonderwijs ten behoeve van de
exploitatie gymzalen en sporthallen. Onderwijs (dit product) heeft geen grip op de hoogte van de kosten anders dan normatieve
toekenning van de uren bewegingsonderwijs. De normatieve toekenning wordt berekend op basis van het aantal leerlingen. Er worden
niet meer uren beschikbaar gesteld dan wordt berekend op basis van het aantal leerlingen. Bijkomstigheid daardoor is dat voor verhuur
verenigingen een meer gereduceerd tarief kan worden toegepast.).
Onderwijshuisvesting.
Mogelijkheid benutten tot herschikking van onderwijsaanbod. Echter deze herschikking is een autonomie van het schoolbestuur.
Daarover kan alleen overleg worden gevoerd.
Kwaliteit van gebouwen terug dringen/minder snel over gaan tot nieuwbouw en renovatie toepassen.

Bij het toepassen van een herschikking: geen aanbod meer van onderwijs in elke wijk of dorp, grotere afstand, meer drukte i.v.m.
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

halen/brengen.
Grotere scholen waardoor kind minder direct in zijn of haar woonomgeving onderwijs ontvangt.
Bij nieuwbouw bouwen op basis van de meest actuele leerlingenprognoses (gebeurt al),
Scholen laten fuseren . Let wel het is de autonomie van het schoolbestuur om over te gaan tot het fuseren of opheffen van een school.
Er is een vergaande samenwerking tussen de gemeente en schoolbesturen. Ieder stuurt op zijn of haar autonomie.
Grotere gebouwen/meer leerlingencapaciteit per gebouw.
 Maximale bezetting van voor onderwijs beschikbaar gestelde gebouwen waardoor geen sprake is van overcapaciteit.
(We zitten in een krimpregio hetgeen een groot verschil kan betekenen met een regio waar nog sprake is van groei.)

In de toekomst het aantal basisscholen waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven reduceren waardoor leegstand wordt
teruggedrongen. Het is een autonomie van het schoolbestuur.

Onderwijscapaciteit maximaal inzetten, ook voor andere functies. Deze tussenvariant wordt ingezet met de voorzieningenplannen welke
vastgesteld worden.
Indien capaciteit het toelaat; andere sociaal maatschappelijke voorzieningen in de leegstand “schuiven”. Bijvoorbeeld: wijkaccommodatie,
harmonie, ouderenverenigingen etc.




Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Er moet een relatie gelegd worden met het beleidsterrein sport, welke gebruik maakt van de mogelijkheid van gereduceerde
tariefstelling. Dit omdat de lokalen bewegingsonderwijs (gymzalen) vanuit onderwijs worden bekostigd. Zowel kapitaallasten
alsook exploitatie.
Het zoveel als mogelijk ontmoedigen van meteen plegen van nieuwbouw. Eerst renovatie toepassen om op die manier
kapitaallasten zoveel als mogelijk laag te houden..
Er wordt verwezen naar de voorzieningenplannen. Deze plannen moeten integraal worden benaderd omdat ze ook betrekking
hebben op andere producten in de begroting.
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

49. Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs

Programma:
Economie
Product/FCL:
Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs ‐ 4230000
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Bijzonder basisonderwijs, huisvesting
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐54.980

Minimum

Keuze

‐54.980

389.793

241.858

147.935

389.793

241.858

147.935

Zorg dragen voor huisvesting Bijzonder Onderwijs vanuit wettelijke verplichting. (zoals verzekeringen, ozb, calamiteiten, constructiefouten,
gebouw).
Onderverhuur aan gebruik door derden (kinderopvang). Er is sprake van kostendekkende huur.
n.v.t.: gelijkluidende bedragen







Normatief Klokuren bewegingsonderwijs.
(Er is beleid dat onderwijs (gemeentelijke begroting) belast wordt voor de klokurenvergoeding bewegingsonderwijs ten
behoeve van de exploitatie gymzalen en sporthallen. Onderwijs (dit product) heeft geen grip op de hoogte van de kosten
anders dan normatieve toekenning van de uren bewegingsonderwijs. De normatieve toekenning wordt berekend op basis van
het aantal leerlingen. Er worden niet meer uren beschikbaar gesteld dan wordt berekend op basis van het aantal leerlingen.
Bijkomstigheid daardoor is dat voor verhuur verenigingen een meer gereduceerd tarief kan worden toegepast.) Hiernaar
kijkend komt dit niet overeen met de gemeente waarmee wordt vergeleken! Concreet is de vraag of in de andere gemeente
deze uren bewegingsonderwijs wel zijn opgenomen.
Onderwijshuisvesting.
Mogelijkheid benutten tot herschikking van onderwijsaanbod. Echter deze herschikking is een autonomie van het
schoolbestuur. Daarover kan alleen overleg worden gevoerd.
Kwaliteit van gebouwen terugdringen/minder snel over gaan tot nieuwbouw en renovatie toepassen.
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Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Bij het toepassen van een herschikking: geen aanbod meer van onderwijs in elke wijk of dorp, grotere afstand, meer drukte i.v.m.
halen/brengen.
Grotere scholen waardoor kind minder direct in zijn of haar woonomgeving onderwijs ontvangt.
Bij nieuwbouw bouwen op basis van de meest actuele leerlingenprognoses (gebeurt al)
Scholen laten fuseren. Let wel het is de autonomie van het schoolbestuur om over te gaan tot het fuseren of opheffen van een school.
Er is een vergaande samenwerking tussen de gemeente en schoolbesturen. Ieder stuurt op zijn of haar autonomie.
Grotere gebouwen/meer leerlingencapaciteit per gebouw.
 Maximale bezetting van voor onderwijs beschikbaar gestelde gebouwen waardoor geen sprake is van overcapaciteit.
(We zitten in een krimpregio hetgeen een groot verschil kan betekenen met een regio waar nog sprake is van groei.)

In de toekomst het aantal basisscholen waarbinnen bijzonder onderwijs wordt gegeven reduceren, waardoor leegstand wordt
teruggedrongen. Het is een autonomie van het schoolbestuur.

Onderwijscapaciteit maximaal inzetten, ook voor andere functies. Deze tussenvariant wordt ingezet met de voorzieningenplannen welke
vastgesteld worden.
Indien capaciteit het toelaat; andere sociaal maatschappelijke voorzieningen in de leegstand “schuiven”. Bijvoorbeeld: wijkaccommodatie,
harmonie, ouderen verenigingen etc.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen



Er moet een relatie gelegd worden met het beleidsterrein sport, welke gebruik maakt van de mogelijkheid van gereduceerde
tariefstelling. Dit omdat de lokalen bewegingsonderwijs (gymzalen) vanuit onderwijs worden bekostigd. Zowel kapitaallasten
alsook exploitatie.



Het zoveel als mogelijk ontmoedigen van meteen plegen van nieuwbouw. Eerst renovatie toepassen om op die manier
kapitaallasten zoveel als mogelijk laag te houden.
Kijkend naar een gebouw waarvan de huur wordt opgevoerd is dit een oneigenlijk vergelijk. De huurkosten zouden gezien
moeten worden als kapitaallasten om eenzelfde vergelijk te hanteren. Huur is € 180.000,00.




Er wordt verwezen naar de voorzieningenplannen. Deze plannen moeten integraal worden benaderd omdat ze ook betrekking
hebben op andere producten in de begroting.
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Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

50. Huisvesting Bijzonder Speciaal Onderwijs (gaat over KEC)

Programma:
Economie
Product/FCL:
Huisvesting Bijz.Speciaal Onderwijs ‐ 4330000
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, huisvesting
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐54.450

Minimum

Keuze

‐54.450

380.278

234.093

146.185

377.278

234.093

143.185

Zorg dragen voor huisvesting Bijzonder Speciaal Onderwijs vanuit wettelijke verplichting. (zoals verzekeringen, ozb, calamiteiten,
constructiefouten, gebouw).
Onderverhuur aan gebruik door derden boven normatief ingerichte ruimten ten behoeve van onderwijs. Dit gebeurt voor nu in de tijdelijke
ruimten tegen kostendekkend tarief. Bij realisatie nieuwbouw komt dit te vervallen. Daartegen over staat dan dat ook de kosten van huur
door gemeente wegvallen.
Doordat huur van tijdelijke ruimten voor langere tijd gaan doorlopen (uitstel KEC) kan een goedkopere huur worden afgedongen)






Normatief Klokuren bewegingsonderwijs.
(Er is beleid dat onderwijs (gemeentelijke begroting) belast wordt voor de klokurenvergoeding bewegingsonderwijs ten
behoeve van de exploitatie gymzalen en sporthallen. Onderwijs (dit product) heeft geen grip op de hoogte van de kosten
anders dan normatieve toekenning van de uren bewegingsonderwijs. De normatieve toekenning wordt berekend op basis van
het aantal leerlingen. Er worden niet meer uren beschikbaar gesteld dan wordt berekend op basis van het aantal leerlingen.
Bijkomstigheid daardoor is dat voor verhuur verenigingen een meer gereduceerd tarief kan worden toegepast.) Hiernaar
kijkend komt dit niet overeen met de gemeente waarmee wordt vergeleken! Concreet is de vraag of in de andere gemeente
deze uren bewegingsonderwijs wel zijn opgenomen.
Onderwijshuisvesting
Mogelijkheid benutten tot herschikking van onderwijsaanbod. Echter deze herschikking is een autonomie van het
schoolbestuur. Daarover kan alleen overleg worden gevoerd.
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Kwaliteit van gebouwen terugdringen/minder snel over gaan tot nieuwbouw en renovatie toepassen.



Terugnemen van het beleid om nevenvestigingen speciaal onderwijs te faciliteren.

Of:
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Door juist het samenbrengen van meerdere onderwijslocaties op één locatie ontstaat een besparing op kosten. (OZB/Verzekeringen)
Dit terwijl juist het samenbrengen ten goede komt aan de uitvoering van het passend onderwijs. Met een aansluiting van
onderwijsondersteuning kan voor het kind gewerkt worden vanuit één plan!
Of variant: meer reiskosten (busvervoer), geen aanbod van thuisnabij onderwijs, moeilijkere aansluiting van onderwijs op thuissituaties.
Bij nieuwbouw bouwen met verwachting van bereik Wet Passend Onderwijs. (gebeurt al)
Overleg voeren met schoolbesturen dat een andere huisvestingsbeleid gevoerd moet worden.
Het onderbrengen van speciaal onderwijs in permanente huisvesting betekent dat de kosten van huur gebouwen worden omgezet in
kapitaalslasten. Boekhoudkundig en met de uitgangspunten van deze vergelijking is dan het minimum waargemaakt. Zelfs meer dan
waargemaakt.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

In de opzet van nieuwbouw speciaal onderwijs is uitgewerkt:
 Fiscale voordelen.
 Subsidiemogelijkheden.
 Financiering en verantwoordelijkheden bij derden laten waar mogelijk.
 Afweging naar het zoeken van goedkope financiering voor dekking investering.

De inspanningen worden geleverd in het project kennis‐ en expertisecentrum. In maart heeft de raad besloten om te komen tot het bouwen
van een zgn Kennis‐ en expertisecentrum. Huisvesting wordt hier samengebracht van alle scholen voor speciaal basis en speciaal (voortgezet)
onderwijs.
Niet. De tijdelijke huisvesting wordt nu voor een tweede maal in de vergunningen afgegeven.
Er bestaat behoefte aan zekerheid ten aanzien van definitieve huisvesting. Dit voorstel is in maart aan de raad voorgelegd.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen


Er moet een relatie gelegd worden met het beleidsterrein sport, welke gebruik maakt van de mogelijkheid van gereduceerde
tariefstelling. Dit omdat de lokalen bewegingsonderwijs (gymzalen) vanuit onderwijs worden bekostigd. Zowel kapitaallasten
alsook exploitatie.
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Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:



Kijkend naar een gebouw waarvan de huur wordt opgevoerd is dit een oneigenlijk vergelijk. De huurkosten zouden gezien
moeten worden als kapitaallasten om eenzelfde vergelijk te hanteren.



Er wordt verwezen naar de voorzieningenplannen. Deze plannen moeten integraal worden benaderd omdat ze ook betrekking
hebben op andere producten in de begroting.
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

51. Huisvesting Bijzonder Voortgezet Onderwijs (gaat over Kwadrant)

Programma:
Economie
Product/FCL:
Huisvesting Bijz.Voortgezet Onderw. ‐ 4430000
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Keuze

Begroot

0

Minimum

Keuze

0

118.760

73.688

45.072

118.760

73.688

45.072

Zorg dragen voor huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs vanuit wettelijke verplichting. (zoals verzekeringen, ozb, calamiteiten,
constructiefouten, gebouw).
N.v.t.: gelijkluidende bedragen.





Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Normatief Klokuren bewegingsonderwijs.
(Er is beleid dat onderwijs (gemeentelijke begroting) belast wordt voor de klokurenvergoeding bewegingsonderwijs ten
behoeve van de exploitatie gymzalen en sporthallen. Onderwijs (dit product) heeft geen grip op de hoogte van de kosten
anders dan normatieve toekenning van de uren bewegingsonderwijs. De normatieve toekenning wordt berekend op basis van
het aantal leerlingen. Er worden niet meer uren beschikbaar gesteld dan wordt berekend op basis van het aantal leerlingen.
Bijkomstigheid daardoor is dat voor verhuur verenigingen een meer gereduceerd tarief kan worden toegepast.) Hiernaar
kijkend komt dit niet overeen met de gemeente waarmee wordt vergeleken! Concreet is de vraag of in de andere gemeente
deze uren bewegingsonderwijs wel zijn opgenomen.
Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs.
Kwaliteit van gebouwen terugdringen/minder snel over gaan tot nieuwbouw en renovatie toepassen.

Bij het toepassen van een herschikking: geen aanbod meer van voortgezet onderwijs in Weert op meerdere locaties.
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Bij nieuwbouw: leegstand eerst volledig benutten.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Bij nieuwbouw bouwen op basis van de meest actuele leerlingprognoses (gebeurt al).
Scholen laten fuseren. Let wel het de autonomie van het schoolbestuur om over te gaan tot het fuseren of opheffen van een school.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

In de toekomst het aantal scholen waarbinnen bijzonder voortgezet onderwijs wordt gegeven reduceren, waardoor leegstand wordt
teruggedrongen. Het is deels een autonomie van het schoolbestuur.

Capaciteit maximaal inzetten. Daarmee is huisvesting gericht op het sturen van het afstoten van het gebouw gelegen aan de Thornstraat.
Zodra de demografische ontwikkeling zich dusdanig doorzet dat dit in capaciteit toelaatbaar is.

Scheef beeld t.a.v. vergelijking kapitaalslasten met OZB.
Kijkend naar de totaaltelling wordt de OZB niet in het vergelijk meegenomen (in tegenstelling tot overig onderwijs).
Met LVO is het huisvestingsbeleid afgestemd. Het Kwadrant (Thornstraat) zal niet worden gerenoveerd maar zo spoedig als mogelijk worden
afgestoten.
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

52. Leerplicht/RMC

Programma:
Economie
Product/FCL:
Leerplicht (inclusief RMC) ‐ 4800000
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs
Maatschappelijke gevolgen:
Groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐169.342
111.107

Minimum

Keuze

‐169.342
57.532

53.575

111.107

57.532

53.575



Leerplicht Nederweert (€ 39.342). Voor Nederweert voeren we de leerplicht uit. Handhaven van leerplicht, opvolgen
verzuimmeldingen, preventieve activiteiten en ondersteuning bieden binnen het netwerk van onderwijs en zorg.

Subsidie Pluspunt (€ 27.000). Pluspunt is een bovenschoolse zorgvoorziening voor de tijdelijke opvang van overbelaste jongeren die
uitvallen binnen het reguliere Voortgezet Onderwijs of het Middelbaar Beroepsonderwijs. De uitstroom vindt plaats naar onderwijs
of arbeid.

Overige kosten. Dit is budget voor bekostiging van individuele trajecten (loopbaantesten) en voor projecten (o.a. GPO praktijkleren
in het MBO) in het kader van het voorkomen en bestrijden van schooluitval (€ 44.250).
Baten: Doeluitkering van het Rijk plus vergoeding van Nederweert.
De kern van de leerplicht en RMC taak ligt in het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Preventie, begeleiding, zorg en
handhaven staan hierbij centraal. Een groot deel van de tijd zijn leerplicht en RMC, samen met scholen en andere samenwerkingspartners,
actief bezig oplossingen te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een jongere in gevaar brengen en wordt er gewerkt aan de
coördinatie, beleidsvorming en organisatie van een sluitende en integrale aanpak binnen en buiten de scholen.
De individuele trajectkosten en subsidies aan projecten kunnen per schooljaar verschillen op basis van de actuele vraag en behoefte vanuit
de betreffende doelgroep.



De uitvoering van de leerplicht voor 1 gemeente (Weert), het niet meer doen aan preventie, minder bestrijden van schooluitval en
voorkomen van schooluitval.
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In het minimumpakket wordt de Leerplicht voor Nederweert niet meer uitgevoerd, dit bespaart 39.342 euro. Hier staan echter
evenredige inkomsten tegenover van € 39.342. De uitvoering gebeurt op basis van Gemeenschappelijke Regeling en facturatie.
In het minimumpakket wordt op de subsidie van Pluspunt € 14.224 bezuinigd. Dit betekent dat er ruim de helft van deze subsidie
aan Pluspunt wordt ingetrokken. De activiteiten kunnen desondanks gecontinueerd worden, maar er moeten dan keuzes gemaakt
worden wat er minder of niet meer gebeurt. Het budget waar dit uit bekostigd wordt is de specifieke doeluitkering RMC. Dit geld
moet uitgegeven worden aan voorkomen/bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Geld dat niet als dusdanig wordt uitgegeven of
geoormerkt moet terug naar ministerie van OCW. Als alternatief kan het budget dat bespaard wordt ingezet worden voor reguliere
formatie van team Leerplicht‐RMC. Dit betekent dat reguliere kosten worden gedekt met extern geld. Op deze post wordt dus niet
bezuinigd maar wel op de post waar reguliere formatiekosten zijn geboekt.
Voor de wettelijke taken geld dat er een groot risico zal zijn op achterstand in het opvolgen en behandelen van verzuimmeldingen
en meldingen van voortijdig schoolverlaten. Ook de kwaliteit van de uitvoering zal onder druk komen te staan omdat daar
simpelweg te weinig tijd voor is. De inschatting is tevens dat door minder preventieve inzet er een groei ontstaat van meldingen van
verzuim en VSV.

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?





Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?




Leerplicht Nederweert afstoten., de doorgaande lijn van 5 tot 23 jaar gaat deels verloren en de duidelijkheid van dienstverlening
richting de scholen wordt voor een stuk afgebroken. Daarnaast wordt door het stopzetten van deze regionale samenwerking en
daarmee het uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling tevens verdere regionalisering (Leudal) teniet gedaan.
Pluspunt. Door budget van deze ondersteuning binnen het onderwijs te beperken kan er een verhoging van uitvalpercentage
ontstaan. Inschatting is dat het risico hierop beperkt is aangezien de te verlagen subsidie relatief laag is op het totale budget van
ruim € 300.000. Daarnaast is Pluspunt inhoudelijke bezig met een doorontwikkelingen waarbij er niet meer uit wordt gegaan van de
voorziening maar van maatwerk arrangementen voor de leerling zoveel als mogelijk binnen de school (Passend Onderwijs).
Jongeren die verzuimen, uitvallen en geen startkwalificatie hebben komen veel vaker in aanraking met politie en justitie.
Door bovenstaande is de constatering dat hiermee meer jongeren tussen wal en schip dreigen te vallen en hierdoor ook de druk op
andere voorzieningen zoals jeugdzorg, uitkeringen en justitie zal toenemen.
Leerplicht Nederweert. Besparing € 39.342. Kanttekening is dat hier directe inkomsten tegenover staan van € 39.342.
Pluspunt. Besparing € 14.224.



Leerplicht Nederweert. Feitelijk is de uitvoering van Leerplicht voor Nederweert een vorm van anders organiseren, regionaliseren,
gestart in schooljaar 2013‐2014. Op dit moment worden er met Leudal gesprekken gevoerd om aan te sluiten bij de regionale
samenwerking.
 Pluspunt. In het onderwijs de betreffende ondersteuning opnieuw organiseren van voorziening naar flexibele arrangementen in het
kader van ondersteuningsplan en visie passend onderwijs van het Samenwerkingsverband VO.
Feitelijk is de uitvoering van Leerplicht en RMC taken een vorm van anders organiseren, op basis van een GR zijn we als centrumgemeente de
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kartrekker van leerplicht RMC in de regio Weert‐Nederweert. Op dit moment worden er met Leudal gesprekken gevoerd om aan te sluiten
bij de regionale samenwerking.
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?




Leerplicht Nederweert. Uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling volgens voorgeschreven procedure.
Pluspunt. Overleg met de projectgroep, stuurgroep en het Samenwerkingsverband VO, voorstel en besluitvorming om subsidie te
verlagen.

Jaarlijks wordt er vanuit de specifieke doeluitkering RMC een deel van het budget in een voorziening gestort. Deze storting bedraagt
gemiddeld € 10.000 per jaar en het geld moet besteed worden aan het voorkomen/bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Een alternatief
is om de jaarlijkse storting van € 10.000 en de bezuiniging van € 14.224 op Pluspunt samen in totaal € 24.224 in te zetten als dekking voor de
reguliere formatie van team Leerplicht‐RMC.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Uitgaande van de budgettaire neutraliteit van onze diensten aan Nederweert voor de uitvoering van Leerplicht, dienen de structurele lasten
van dit format met € 39.342 verlaagd te worden. Het te bereiken keuzebedrag wordt daarmee evenredig verlaagd en komt op € 14.224.
Door de genoemde voorstellen in dit format (reguliere formatie van Leerplicht dekken met rijksbijdrage RMC) besparen we € 24.224.
De dienstverlening vanuit Leerplicht RMC aan regio Weert‐Nederweert wordt in dat geval ongewijzigd en kostenneutraal voortgezet.
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

2
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Categorie:
- 2 – Visie/coalitieakkoord

53. LEA lokaal onderwijs, hangt samen met format 56 en 57

Programma:
Economie
Product/FCL:
LEA lokaal onderwijs ‐ 4800100
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
100.964

Minimum

Keuze

0
52.280

48.684

100.964

52.280

48.684

Lokaal Educatieve Agenda: Aanvullend beleid boven rijksbeleid (4800500).
Activiteiten ter voorkoming van onderwijsachterstanden voor leeftijdsgroep ouder dan 6 jaar.
Gemeente betalen extra activiteiten op basisscholen: voor‐ en vroegschoolse educatie, bevorderen ouderparticipatie,
opvoedondersteuning, gezonde en veilige school passend onderwijs (minder kinderen naar speciaal onderwijs), voorkomen voortijdig
schoolverlaten.
nvt

Halvering van bovengenoemde activiteiten.

Oplopende onderwijsachterstanden, meer risico op schooluitval (op latere leeftijd). Zie ook 4800500.
Samenwerking tussen scholen, gemeente en andere partners komt onder druk te staan.
Onderwijs heeft ivm Passend Onderwijs te maken met negatieve rijksverevening en moet een substantieel aantal leerlingen meer in het
reguliere onderwijs inpassen ipv verwijzen naar speciaal onderwijs. Daar bovenop korten van gemeentelijke subsidie betekent minder
ondersteuning en hoger risico op schooluitval > leerlingen minder zelfredzaam, meer afhankelijk van zorg en uitkering.
Lokaal Educatieve Agenda openbreken. Bij verlenging versoberen (2016)
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Scholen zijn verantwoordelijk voor uitvoering Wet Primair Onderwijs, gemeente voor Onderwijsachterstandenbeleid en Jeugdzorg. Vaak gaat
het om dezelfde kinderen. De kracht van de huidige aanpak is net de samenwerking. Scholen staan voor zorgbreedte, bezuiniging op
aanvullende activiteiten kan niet door scholen worden opgevangen.

Zie boven

-

geen

13
SBH R. KLAESSEN

128

Categorie:
- 1 – wettelijke taak
- 4 ‐ kan geschrapt worden

54. Leerlingenvervoer
Programma:
Product/FCL:
Hoofdfunctie/functie:
Maatschappelijke gevolgen:

Economie
Leerlingenvervoer ‐ 4800200
Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs
Groot (vervoer naar gymzalen)
Beperkt (leerlingenvervoer)
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Minimum zbb

2018
Keuze

Begroot

‐4.875
1.122.107

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Minimum zbb

Benchmark
Keuze

Minimum benchmark

‐4.875
569.122

552.985

1.099.107

569.122

529.985

569.122

Vervoer naar gymzalen (geen wettelijke taak, circa € 150.000) en vervoer naar speciale scholen (verder dan 2 kilometer) en scholen op
levensbeschouwelijke grondslag die verder dan 20 km van Weert gelegen zijn (wettelijke taak, circa € 950.000).
De km‐grens voor het vervoer naar scholen wordt aangepast naar 6 km. Hierdoor kunnen alleen leerlingen die recht hebben op vervoer en
verder dan 6 km van school wonen, gebruik maken van het leerlingenvervoer. Dit scheelt al ca. € 46.000. De bezuiniging kan per schooljaar
ingaan en niet per kalenderjaar. In de begroting van 2015 is een bedrag van €23.000 als bezuiniging opgevoerd en in de begroting van 2016
een bedrag van € 46.000.
Geen vervoer meer naar gymzalen en minder kinderen in het leerlingenvervoer
Alleen nog aangepast vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig (of met begeleiding) van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
Overige leerlingen zullen van het openbaar vervoer gebruik gaan maken

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Gymvervoer: ongelijkheid tussen scholen, omdat niet iedereen naar een gymlokaal kan. Hierdoor moeten scholen een andere invulling geven
aan de verplichte beweegnorm.
De huidige kilometergrens is 2 kilometer. Bij verhoging van de grens naar 6 kilometer (vanaf schooljaar 2015‐2016) zullen circa 40 leerlingen
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geen recht meer hebben op een voorziening voor vervoer. Daarnaast vallen de baten (eigen bijdrage ouders) van die groep weg.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Afschaffen gymvervoer, aanpassen km‐grens leerlingenvervoer naar 6 km (wettelijk maximum) is voorgenomen beleid per 1 augustus 2015;
procedure reeds in gang gezet.
In 2017 meedoen met de regionale aanbesteding doelgroepenvervoer.
Aanpassing van de verordening leerlingenvervoer per 1 augustus 2015, mogelijk is een overgangstermijn noodzakelijk. Meedoen met de
regionale aanbesteding doelgroepenvervoer. Hierdoor kunnen er combinaties tussen ritten/ doelgroepen gemaakt worden.

Strenger beoordelen van aanvragen leidt er toe dat meer kinderen worden verwezen naar het openbaar vervoer of eigen vervoer.
Instellen van een KM‐grens van 6 KM.
Het gaat om een open eind regeling. Financieel voordeel is niet in te schatten.
Geen gymvervoer meer aanbieden.
Eigen vervoer naar gymlessen door scholen zelf te organiseren, meer gebruik openbaar vervoer / eigen vervoer voor speciaal onderwijs. En
ander opties die hierboven al genoemd zijn.

Onrust over het zelf organiseren van vervoer.

Wij weten niet wat het inhoudelijk niveau van de benchmark is.

8
SBH A. WIJNEN
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Categorie:
- 3 ‐ overige reden

55. Huisvestingsvoorzieningen

Programma:
Economie
Product/FCL:
Huisvestingsvoorzieningen ‐ 4800400
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
43.076

Minimum

Keuze

0
22.305

20.771

43.076

22305

20.771

Algemene juridische kosten en € 25.000 als “onvoorzien”.
Van 2014 naar 2015 zijn de niet in te delen lasten al teruggebracht van € 50.000 naar € 25.000. Van 2015 naar 2018 voorzien als constant.

Alleen juridische bijstand derden en een post van € 25.000 als “onvoorzien”.
Deze drukken weliswaar op de begroting maar dienen ertoe om zogenaamde spoedaanvragen Huisvestingsprogramma meteen te kunnen
oplossen. Denk aan plotseling vinden van asbest, brand, waterschade. Daar waar zich een situatie voordoet waar het geven van onderwijs in
gedrang komt.

Indien er geen “spoedaanvragen” worden ingediend dan wordt deze post niet uitgegeven.
Niets. Bij het niet indienen van een spoedaanvraag zullen de werkelijke uitgaven in overeenstemming zijn met het minimum.
N.v.t.
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andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Zie eerdere omschrijving.

N.v.t.

Op deze rekening worden niet toe te rekenen kosten (in te delen in openbaar/bijzonder en speciaal onderwijs) direct geboekt en een bedrag
van € 25.000,00 voor spoedaanvragen (lees calamiteiten binnen onderwijs waarvoor de gemeente verantwoordelijk is).
Boekhoudkundig is met de reserve Onderwijsvoorziening Onderwijs een “gesloten” systeem.
(Aandacht kan worden gevraagd voor de hoogte van de doorbelasting Personele kosten op de producten Onderwijs.)
6
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Categorie:
- 1 – wettelijk
- 2 ‐ Visie

56. Onderwijs achterstandenbeleid, hangt samen met format 53 en 57

Programma:
Economie
Product/FCL:
Onderwijs achterstanden beleid ‐ 4800500
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐436.686
561.712

Minimum

Keuze

‐436.686
290.857

270.855

561.712

290.857

270.855

- Subsidie aan scholen Lokale educatieve agenda LEA. 1,5 ton
- Voorschoolse educatie 2,5 ton
- Subsidie schakelklas 1,5 ton
Hiervan is €430.000 wettelijk, de rest is op basis van lokaal beleid/visie. Het is niet zinvol binnen die € 430.000 te bezuinigen omdat dan het
geld naar het rijk terug moet.
Het gehele budget gaat naar 2 tot 6 jarigen.
Onderwijsachterstanden zijn per gemeente zeer verschillend. (aantal kinderen met ouders die niet meer dan lagere school hebben.)
Rijksbudget is gebaseerd op dit aantal, dus benchmark loopt hier mank.
nvt

Alle drie de activiteiten worden wel uitgevoerd (tot € 430.000) maar minder intensief. Alle scholen krijgen minder budget (20%). Dit
betekent: Onze visie op jeugdzorg en onderwijs is gebaseerd op het voorkomen van zware, dure zorg door opvang binnen sterke
basisvoorzieningen. Alle activiteiten uit de aanvragen van de scholen zijn terug te vinden in hun aanvragen en zijn gebaseerd op de
gezamenlijk met alle instellingen vastgestelde Lokale Educatieve Agenda 2012‐2016. Met 20 % minder budget zullen we in overleg met al
deze instellingen terug moeten komen op de gezamenlijke afspraken en samen moeten bepalen welke van de vele activiteiten dan afvallen.
Voor een specificatie van deze activiteiten wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma van de LEA en de aanvragen van de scholen.
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Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

meer risico op achterstanden in onderwijs,
- Overleg met scholen om met minder geld toch zoveel mogelijk realiseren,
- Openbreken van de met de partners en Nederweert overeengekomen Lokale Educatieve Agenda LEA 2012 ‐2016

Is al eerder onderdeel geweest van efficiency/operatie waarbij het rijksbudget van € 700.000 in 2011 is teruggebracht naar € 430.000 in
2015.

Overleg over afbouw

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat investeren in jonge leeftijd zorgt voor 8 x minder zorgkosten op latere leeftijd
In het kader van de transitie jeugdzorg is versterken preventie een voorwaarde.
13
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Categorie:
- 2‐ Visie

57. Onderwijsachterstandenbeleid lokaal (Punt Welzijn)

Programma:
Economie
Product/FCL:
Ond.achterstanden beleid lokaal ‐ 4800501
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
72.025

Minimum

Keuze

0
21.761

50.264

42.025

21.761

20.264

Weerbaarheidsprojecten voor basisonderwijs. (42.025) (1 cursus p.j. per basisschool)
Bevorderen van techniekonderwijs: C‐techlab (30.000) incidenteel
Techlab vervalt na 2015. Dit is een regionaal speerpunt nl. promotie van techniekonderwijs.

C‐techlab kan dan weg
Minder weerbaarheidstrajecten of trajecten inkorten.

Minder versterking van techniekonderwijs.
Verminderen weerbaarheid van beïnvloedbare kinderen. (pesten en meeloopgedrag, Cyberpesten en loverboysproblematiek)
Aanpassen beschikkingen . Huidige afspraken liggen zoals bekend vast in overall afspraken Punt Welzijn en subsidieverordening en algemene
wet bestuursrecht: elke subsidieafspraak die langer dan 3 jaar duurt dient volgens de AWB termijnen te worden afgebouwd, waarbij de
instelling tijdig dient te worden geïnformeerd.
Scholen zijn verantwoordelijk voor kerntaken Wet Primair Onderwijs, gemeente voor Jeugdwet, deze zijn bekend. Gemeente betaalt deze
trainingen vanwege de hiervoor genoemde en gezamenlijk vastgestelde visie dat het versterken van eigen kracht en het voorkomen van
problemen op de lange termijn leidt tot minder vervolgkosten van vervolgproblematiek. Uiteraard kan dit minder, maar uit ervaring en
onderzoek blijkt dat er een grote kans is op hogere vervolgkosten voor incidentbestrijding.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Het werk gebeurt al op afstand.

Zie boven

Leerkracht wordt tegelijkertijd getraind in aanpakken problematiek. Mogelijkheid om alleen de leerkrachten te trainen.
Het scholen van leerkrachten is uiteraard goedkoper dan het uitvoeren van 1 project per school:
Het ligt voor de hand dat het scholen van 1 groep met 20 leerkrachten goedkoper is dan 20 groepen leerlingen
Inhoudelijk betekent dit wel een verschraling van een succesvol en gewaardeerd project. Weerbare leerlingen zijn minder vatbaar voor pest‐
en meeloopgedrag en discriminatie.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Versterken van preventie leidt tot minder zorgkosten in toekomst

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

13
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

58. Oab lokaal combinatiefunctionarissen (Punt Welzijn)

Programma:
Economie
Product/FCL:
Oab lokaal combinatiefunctionarissen ‐ 4800502
Hoofdfunctie/functie:
Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0

254.372

0

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
1.
2.
3.
4.
5.

254.372

254.372

0

254.372

131.715

Onder dit product worden in Weert combinatiefunctionarissen gerealiseerd bij externe instellingen (eind 2016 9,3 fte) met als
doel een bijdrage te leveren aan gezonde en vitale burgers die participeren aan de Weerter samenleving en in aanraking komen
met cultuur en culturele verenigingen. Dit wordt gedaan door middel van:
meer sport‐ en cultuuraanbod op zowel het primair als het voortgezet onderwijs
het versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de
naschoolse opvang en de wijk
het stimuleren van een dagelijks sport‐ en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen
het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst‐ en cultuurvormen
het bevorderen van gezondheid, participatie en zelfredzaamheid door middel van sport en cultuur.
Hiernaast biedt de regeling ‘Brede Impuls combinatiefuncties’ de ruimte succesvolle initiatieven op het gebied van sport
(Regionale Talenten Centra) te subsidiëren.

Wat is de verklaring van eventuele
n.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Het schrappen van de taak zal relatief een klein effect op de begroting hebben. Indien de taak geschrapt wordt, zal de gemeente € 186.700
minder uitkering ontvangen van het ministerie. Met betrekking tot het resterende bedrag € 67.612 kan de gemeente nieuwe keuzes maken.
De combinatiefunctionarissen zullen niet meer in Weert werkzaam zijn. De gemeente Weert heeft jaarlijks € 186.700 minder inkomsten om
sport‐ en culturele activiteiten te laten organiseren.
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja

De samenwerking tussen instellingen (welzijns‐, onderwijs‐, sport‐ en culturele instellingen) kan niet door de gemeente worden
gestimuleerd. Punt Welzijn en Rick kunnen niet sport en cultuur als middel gebruiken om maatschappelijke doelen te halen en jeugd en
jongeren bekend maken met betreffende activiteiten. Sportverenigingen zullen niet gesteund worden door de inzet van professionals. RTC’s
ontvangen geen subsidie (40 %) voor 0,5 fte professional. Geen mogelijkheid voor de gemeente om kansen te versterken en bij de provincie
subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling van plannen rondom talentontwikkeling op basis van deze dekking. Op termijn zal meer kans zijn
op burgers met overgewicht. Jeugd en jongeren zullen minder kennismaken met voor hen nieuwe sport‐ en beweegvorm en cultuur. Sport
en cultuur zullen niet of nauwelijks ingezet worden om gezondheid, participatie en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.
Sportaccommodaties worden mogelijk minder gebruikt.
Beëindigen lopende convenanten,
beëindigen arbeidscontracten,
melden bij het Ministerie, dat niet meer wordt deelgenomen aan de ‘Brede Impuls combinatiefuncties’
Er zijn ongeveer 4 fte vaste aanstellingen. De instellingen zullen geconfronteerd worden met wachtgeldregelingen e.d.. 12 personen (totaal
7,3 fte) zullen ontslagen worden, waarvan deels moeilijk ander werk zal vinden.

Met dit bedrag kan dan nog maximaal 6,6 formatieplaatsen worden gerealiseerd bij partners die allemaal 60 % van de kosten
meefinancieren. De gemeente moet dit melden bij het ministerie, waarna de gemeente €54.000 minder rijksgeld ontvangt (namelijk (9,3 –
6,6) x 40 % van € 50.000). Per minder gerealiseerd fte ontvangt de gemeente € 20.000 minder rijksgeld (40 % van € 50.000). Samenwerking
met Punt Welzijn en maatschappelijke organisaties zal eindigen.
Het Ministerie stelt voor dit doel € 186.760 beschikbaar. Dit bedrag is dekkend voor 40 % van de salariskosten van de
combinatiefunctionarissen (gebaseerd op € 50.000 per fte).Hiernaast zijn de volgende bedragen in de begroting opgenomen: € 67.612
(accresmiddelen) en middels de prioriteiten beschikbaar gesteld (niet opgenomen in dit financieel overzicht) € 30.000. Deze bedragen
gaan naar Punt Welzijn voor het grootste deel van de totale kosten van coördinatie van het project en buurtsport. Hiernaast wordt een
groter deel bekostigd dan 40 % van de kosten bij sportverenigingen en basisscholen.
Door inventief verbindingen te leggen tussen andere geldstromen van Punt Welzijn en door alleen met sportinstellingen en basisscholen
samen te werken die 60 % van de salariskosten meebetalen, kan wellicht het middels de prioriteiten beschikbaar gestelde bedrag van €
30.000 wegbezuinigd worden.
Overwogen kan worden om met andere partners samen te werken (commerciële of commercieel denkende sportinstellingen,
vrijwilligersorganisaties), maar de huidige sport‐coördinerende partijen (Punt Welzijn) zijn juist gekozen vanwege hun maatschappelijke
betrokkenheid, stabiliteit en mogelijkheden om dwarsverbanden te leggen met andere gemeentelijke taken op het gebied van welzijn.
Organisatorisch: stoppen met een deel sport‐ en culturele activiteiten alsmede van een deel van de combinatiefunctionarissen. Minder
steun voor sportverenigingen en Regionale Talentencentra. Zie ook maatschappelijke effecten van de 0‐variant, maar in mindere mate.
Ja, het veilig stellen van de doeluitkering, zijnde € 186.760, waarbij 9,3 formatieplaats op 31 december 2016 gerealiseerd moet zijn. Met
minimale gemeentelijke middelen kunnen dan maatschappelijke doelen worden behaald.
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welke?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Indien nog geen 9,3 fte op korte termijn worden ingevuld, ontvangt de gemeente Weert wel dit bedrag (terwijl er relatief minder kosten
zijn) , waardoor een incidentele ‘buffer “ wordt opgebouwd. Deze incidentele middelen kunnen tijdelijk worden ingezet, om de overgang te
maken naar een organisatie, waarbij de gemeente geen extra middelen hoeft in te zetten dan de doeluitkering (€ 186.760) en de daarvoor
bestemde accresgelden (€ 67.612). Het via de prioriteiten beschikbaar gestelde activiteitengeld van € 30.000 kan dan wegbezuinigd worden .
Het middels de prioriteiten beschikbaar gestelde bedrag van € 30.000 stond niet opgenomen in het overzicht. De € 186.760 is alleen bedoeld
voor de combinatiefunctionarissen en is een doeluitkering. De accresgelden (€ 67.612) zitten in de algemene uitkering en daarin kan een
keuze gemaakt worden. Bij de bepaling van het accres heeft het rijk destijds ( de zogenaamde enveloppe gelden ) aangegeven dat dit deel
van het accres ingezet zou moeten worden voor bepaalde doelen waar onder dus de combinatiefunctionarissen. Het rijk gaat er dus van uit
dat deze middelen hiervoor ingezet worden. Op het budget van € 254.372 kan alleen het bedrag van € 67.612 worden genoemd dat invloed
heeft op de begroting van de gemeente.
9
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Categorie:
categorie 1 (deels wettelijke taak)
en categorie 2 ‐ Visie

59. Aanscherpen bibliotheekwerk

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Bibliotheek ‐ 5100000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar bibliotheekwerk
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
1.181.297

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

1.181.297

1.181.297

0

1.181.297

751.504

Opgebouwd uit huur, personeel en overige kosten voor de bibliotheekvoorziening in Weert en Stramproy.
Wij zijn eigenaar van het gebouw. De huur is verrekend met de subsidie.
Er is sinds 1‐1‐2015 een bibliotheekwet waarmee bibliotheekwerk een wettelijke taak is geworden. De gemeente moet de inwoners een
toegankelijke bibliotheek‐voorziening bieden, waar de vijf kernfuncties van bibliotheekwerk worden aangeboden. Hoeft niet per definitie in
de eigen gemeente te zijn.
Kengetallen (2013), vestigingen gemeente Weert (hoofdvestiging + Stramproy):
 Totaal aantal leden: 10.868
 0‐20 jaar: 5.874
 Volwassenen: 3.523
 Senioren: 1.279
 Instellingen: 159
 Uitleningen jeugd totaal: 195.183
 Uitleningen volwassenen totaal: 212.099

Audiovisuele materialen uitleningen totaal: 16.065
In € 1.180.000 zit ook huurcomponent (€ 299.000) in.
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Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Sluiten van de bibliotheekvoorziening in Stramproy voor volwassenen leidt tot verschraling voorzieningen in Stramproy. De kinderen kunnen
op een school in Stramproy een boek halen.
Volwassenen van Stramproy zijn aangewezen op Weert. De bibliotheek in Weert is voor volwassen en kinderen.
Centrum Stramproy trekt wellicht minder bezoekers, gevolgen voor middenstand in Stramproy.
Sociale functie van de bibliotheek vervalt.
Wat moet er gebeuren om het minimum Sluiten bibliotheekdependance Stramproy. NB loket Burgerzaken is ook gevestigd in de bibliotheek Stramproy.
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
In overleg met het Bibliocenter gaan regelen dat eea in Stramproy wordt gesloten of anders wordt georganiseerd.
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Als de bibliotheek in Stramproy wordt omgevormd (onbemand servicepunt) levert dit een besparing op van € 120.000 (is onderzocht).
Als de bibliotheek in Stramproy geheel wordt gesloten, levert dit een extra besparing van circa € 10.000
Risico’s:



Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

Er is wel sprake van frictiekosten de eerste 4 jaar.
Leegstand van het pand.

Stramproy niet sluiten maar omvormen naar een onbemand servicepunt.
Onderzoeken of andere mogelijkheden wellicht uitvoerbaar zijn (doelgroep wordt bijv. alleen tot 12 jaar en vindt plaats, zo mogelijk plaats
vanuit een Brede School).
De gemeentelijke subsidie (2015) is opgebouwd uit drie componenten:

Huur € 170.168

Personeelskosten € 703.738

Overige kosten € 330.391
Bij sluiting dependance Stramproy zijn de bezoekers/leners aangewezen op de hoofdvestiging in Weert.
Bij omvorming (onbemand) servicepunt in Brede School:
Volwassen zijn aangewezen op Weert. Kinderen tot 12 jaar kunnen op een basisschool terecht.
Is de huidige locatie van de hoofdvestiging van Bibliocenter in Weert nodig (A‐locatie)? Mogelijk is een andere locatie goedkoper.
Risico: leegstand: geen huurinkomsten gemeente Weert
Andere openingstijden (minder). De openingstijden zijn bij de bezuinigingsronde in 2011 reeds aangepast.
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Vrijwilligers.
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Bibliocenter wordt in samenwerking met drie andere gemeenten gesubsidieerd (Leudal, Maasgouw, Nederweert). Deze gemeentes maken
keuzes welke nadelige gevolgen kunnen hebben voor de samenwerking binnen Bibliocenter. Frictiekosten als gevolg van wijzigingen (vanaf
2017) werken meerjaarlijks door.
Als de gemeente overweegt de bibliotheek te sluiten, of in te krimpen, dient vooraf overleg te worden gevoerd met belanghebbende
partijen, o.a. buurgemeenten, met het oog op het borgen van de toegang van de inwoners tot een openbare bibliotheekvoorziening. (art 6.3
Bibliotheekwet)
Bibliotheekorganisaties kunnen een hogere contributie vragen van burgers, waarvan de gemeente geen bibliotheekwerk subsidieert.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

12
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Categorie:
categorie 2

60. Muziekonderwijs – en poppodium. Beperken activiteiten van de Bosuil en/of het Regionaal Instituut voor
Cultuur‐ en Kunsteducatie (Rick)

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Muziekonderwijs ‐ 5110000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Vormings‐ en ontwikkelingswerk
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐58.365
1.490.843

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐58.365
0

1.490.843

1.490.843

0

1.490.843

506.887

Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:
 Verstrekken van subsidie aan het Regionaal Instituut voor Cultuur‐ en Kunsteducatie: Rick (€ 1.255.000)
 Verstekken van subsidie aan het poppodium De Bosuil (€ 215.000).
En omdat de gemeente eigenaar van het vastgoed is: verzekeringen, onderhoud, belastingen.
In de subsidiecomponent zitten drie componenten verwerkt: personeel, huur en overig.
Subsidie Rick (2015):
‐ Huur € 222.380
‐ Personeelskosten € 751.926
‐ Overige kosten € 260.936
Subsidie De Bosuil (2015)
‐ Huur € 58.365
‐ Salariskosten € 105.500
Overige kosten: € 51.135
Gemeente Weert is eigenaar van de panden.
Verschil heeft te maken met de kapitaallasten van de gebouwen.
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Kengetallen van beide voorzieningen
De Bosuil:
Bezoekersaantallen (2013): 18.000
Rick:
Leerlingenaantallen (2013) gemeente Weert: totaal 11.383
Amateurkunst: 1.979
Onderwijs: 9.404
Uren dienstverlening HaFa+Instrumentaal: totaal 6.795
Cursussen (regulier en seizoen) totaal: 173
Projecten totaal: 38
Bosuil is 1,9 fte professioneel personeel ingezet (2011) omdat activiteiten en functie als kernpodium van de Bosuil om professionalisering
vroegen.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? 1. Bosuil:
Uitgaande van de miniumumbenchmarkvariant (categorie 2): stagnatie van het professionaliseringstraject.
Binnen de gemeente Weert is geen podium meer aanwezig voor specifieke pop‐optredens. Stagnatie professionaliseringstraject betekent dat
als de Bosuil alleen door vrijwilligers wordt gerund niet meer op deze wijze kan functioneren.
Ook de samenwerking tussen het popcollectief (amateurbands) en het muziekcentrum de Bosuil komt onder druk te staan als de Bosuil
de professionaliteit verdwijnt.
Weert maakt onderdeel uit van de Limburgse Pop‐scene. Weert is een van de 6 Limburgse pop‐podia. Dit kost niets maar levert wel iets op
(naamsbekendheid, artiesten etc.)
2. Rick
Uitgaande van de minimum Benchmarkvariant (categorie 2):
Inperking activiteiten Rick, óf andere locatie voorzien:
Rick werkt samen met meerdere gemeenten (Heeze‐Leende, Cranendonck, Nederweert, Leudal) met als doel om ook bewoners van andere
gemeenten de mogelijkheden te bieden van het aanbod van RICK gebruik te maken (regiofunctie Weert). Wij ontvangen hiervoor financiën
van de andere gemeenten (back‐office activiteiten). Eea vastgelegd in een meerjarig convenant (niet eindig). Wijzigingen in
convenantsafspraken leiden tot frictiekosten (alle kosten die te maken hebben met het aanpassen van de organisatie op het gebied van o.a.
personeel), welke drie jaar doorwerken (i.e. kostenverhoging). Het convenant is niet voor bepaalde tijd opgesteld, dus eigenlijk duren de
afspraken net zolang als de convenantpartners daaraan vasthouden. De opzegtermijn is 1 jaar met ingang van 1 januari. Dus nu op z’n
vroegst: per 1‐1‐2017.
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Bezuinigingen brengen frictiekosten mee. De omvang hiervan is gelijk aan 150% van de door betreffende gemeente door te voeren
bezuinigingen, te voldoen in een 3‐jaarsschema: 75%‐50%‐25%.
Bij de bezuinigingsronde 2011 is reeds 10% gekort op Rick (€ 91.300), de reorganisatie‐gevolgen en frictiekosten zijn doorgevoerd.
Risico:
Bij leegstand, Huurinkomsten vervallen
Verschraling culturele activiteiten in Weert
Vervallen kennismaken met cultuur
Frictiekosten (eerste 3 jaar).
Amateurverenigingen maken gebruik van RICK (educatie muziek, toneel, dans): indirecte nadelig gevolgen voor amateurverenigingen.
Werkgelegenheid medewerkers Rick
Verlies aan kwaliteit en continuïteit van kunst‐ en cultuuronderwijs
In het algemeen geldt tevens dat, als gevolg van bezuinigingen, cultuur‐ en kunsteducatie minder laagdrempelig zal worden.

Wat moet er gebeuren om het
minimum waar te maken? (lijst met
besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Eigen inkomsten die bij het RICK binnenkomen: mogelijk verhogen eigen bijdrage. Een cursist uit Weert betaalt een lagere bijdrage vanwege
de subsidie die de gemeente Weert verstrekt. Een cursist uit een andere gemeente betaalt meer (gedifferentieerd tarief).
Risico: minder cursisten / bestaansrecht komt in gevaar.
Geen cultuureducatie heeft ook gevolgen voor andere culturele instellingen: interesse theater etc. verschraling cultureel aanbod.
Hogere eigen bijdrage cursisten, gedifferentieerd tarief ook voor inwoners Weert.

Bosuil:
In plaats van professioneel personeel opnieuw deels vrijwilligers inzetten.
Risico:
professionaliteit stagneert: deels terug naar de situatie van vóór 2011,
functie provinciale kernpodia vervalt (kan niet met vrijwilligers worden gerealiseerd).
RICK:
Uitwerkingsovereenkomst (regionale afspraken) openbreken met als doel mogelijke bezuinigingen te bespreken.
De organisatiestructuur opnieuw onder de loep nemen (reeds aangepast na bezuinigingsronde 2011)
Zoeken naar andere locatie (goedkoper).
Risico:
Leegstand (huurinkomsten): lastig te verhuren.
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Als benchmark wordt gehanteerd (waarbij wordt uitgegaan van het feit dat hier geen huur in berekend is) dan kan mogelijk een besparing
worden gerealiseerd. Dit vergt onderzoek om de hoogte daarvan te bepalen.
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

De huurkosten voor Rick + Bosuil bedragen € 222.380 + € 58.360 = € 280.760. Dit betekent dat er € 506.887 – € 280.760 = € 226.127 resteert
voor instandhouding Rick + Bosuil.
a) instandhouding poppodium De Bosuil vergt € 156.635 (excl. Huur)
b) in dat geval resteert € 69.492 voor kunst‐ en cultuuronderwijs.
Rick: Openbreken samenwerkingsconvenant met andere gemeenten.

Lastig te vergelijken, omdat de uitgangspunten (o.a. huurcomponent) niet in de vergelijking verwerkt zijn.

Coalitieakkoord (instandhouding voorziening)
Cultuurkaart 2012
Cultuurnota
Visie op het stadshart
structuurvisie
Rick wordt in samenwerking met drie andere gemeenten gesubsidieerd. Frictiekosten als gevolg van wijzigingen (vanaf
2017) werken meerjaarlijks door. Een bezuinigingsmaatregel moet een jaar van te voren worden aangekondigd, en kan dus pas 1 jaar later
effectief zijn. Daarbij is het zo, dat de frictiekosten die door de bezuiniging ontstaan, moeten worden gedragen door de gemeente die
de bezuiniging veroorzaakt. Dit gaat bijvoorbeeld over langjarig lopende contracten of personeel bij Rick.
Reorganisatie (t.g.v. bezuinigingsronde 2011) heeft negatieve gevolgen gehad t.a.v. bedrijfsvoering bij Rick.
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

61. Emancipatie, format in relatiebezien met overige subsidies aan organisaties

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Emancipatie ‐ 5110200
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Vormings‐ en ontwikkelingswerk
Maatschappelijke gevolgen:
Nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
19.035

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

19.035

19.035

0

19.035

6.472

Subsidies voor vrouwenorganisaties (o.a. Zij‐actief, werkgroep 8 maart) Activiteiten gericht op ontmoeting creatieve activiteiten (bijv.
creatief met kurk, bloemschikken etc.). Voortvloeisel uit de voormalige bond voor plattelandsvrouwen.

Wat is de verklaring van eventuele
N.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Beperkte maatschappelijke gevolgen. Activiteiten kunnen ook anders en elders ontplooid worden door bijv. aan te sluiten bij andere
verenigingen.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Afschaffen subsidies. Subsidie is vastgelegd in de verordening, kunnen jaarlijks aangepast worden rekening houdend met afbouwregeling.

Aanpassen subsidieverordening.

Tussenvariant
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Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Flinke versobering (60%) van het aantal verstrekte subsidies. Het aantal creatieve activiteiten kan beperkt worden.

Eigen kracht, zelf regelen.

Beperkte gevolgen.

Beeindiging

11
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

62. Zwembad De IJzeren Man
Programma:
Participatie
Product/FCL:
Zwembad De IJzeren Man ‐ 5300000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Sport
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐236.795
372.768

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐236.795
0

372.768

372.768

0

372.768

127.876

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Exploitatiesubsidie van zwembad De IJzeren Man. Deze bestaat uit het aanvullen van het tekort op de begroting. Na indiening jaarrekening
product gerealiseerd?
wordt de definitieve subsidie vastgesteld.
Wat is de verklaring van eventuele
n.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Wanneer gekozen wordt voor minimum zbb betekent dit dat het zwembad gesloten wordt. Eventueel zou er sprake kunnen zijn van
privatisering. Of er dan nog kosten zijn is afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt met de private partij.
Sluiten betekent dat er geen zwemonderwijs meer kan worden gegeven. Ook is er dan geen bad voor de ‘natte’ verenigingen. Ook voor
andere doelgroepen is er dan geen zwemwater beschikbaar.
Het zwembad is onderdeel van een voorzieningenstructuur in het IJzeren Man gebied die verder wordt uitgebreid met het klimbos en
zintuigenpad. Het sluiten van het zwembad dwarsboomt de samenwerking in het gebied.
Wat moet er gebeuren om het minimum Sluiten of privatiseren zwembad.
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant

Sluiting betekent dat bekeken moet worden wat de er met de gebouwen moet gebeuren. Er zal een plan voor het personeel van het
zwembad gemaakt moeten worden.
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Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Wanneer het minimum van de benchmark wordt aangehouden dan zal er naast de bezuinigingstaakstelling (€ 160.000,‐) die het zwembad
voor 2015 is opgelegd, nog eens € 245.000,‐ bezuinigd dienen te worden.
Het zwembad heeft in het kader van de taakstelling voor 2015 al uitgebreid gekeken naar opties om tot een lager exploitatietekort te komen.
Kostenbesparing is bijna niet meer mogelijk. Terugbrengen van het exploitatietekort moet vooral komen uit verhoging van inkomsten.
Verdere verhoging van de tarieven is een optie, maar heeft ook z’n grenzen.
Gedacht zou kunnen worden aan een samenwerking met vakantiepark De Weerterbergen. Daar zal op termijn geïnvesteerd moeten worden
in het zwembad. De mensen die in De Weerterbergen verblijven zouden ook gebruik kunnen maken van De IJzeren Man.
Een onderzoek naar de mogelijkheden van privatisering zal nodig zijn om hier meer over te kunnen zeggen. In het coalitieakkoord is
afgesproken dat ‘Onderzocht wordt of een volledige privatisering van het zwembad De IJzeren Man kan bijdragen aan het betaalbaar houden
van de toegang tot het zwembad en het terugdringen van het exploitatietekort’ . Het onderzoek hiernaar zou in 2015 gaan plaatsvinden,
echter de prioriteit die was ingediend om dit extern te laten onderzoeken is gesneuveld.
Hogere kosten voor gebruik van het zwembad voor verenigingen, recreanten en andere gebruikers van het zwembad. Daarnaast
waarschijnlijk ook beperking van openingstijden.
Dit zal naar voren moeten komen uit het onderzoek naar privatisering.
Er kan gekeken worden naar rechtspositie van het personeel van het zwembad. Nu wordt ambtenaren cao toegepast.

De kosten genoemd in dit format zijn de beïnvloedbare kosten. Bij sluiting van het zwembad blijven de jaarlijkse kapitaallasten en
onderhoudsvoorziening van ca. € 700.000,‐ nog bestaan.

7
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63. Sporthallen, sportparken en gymnastieklokalen
Programma:
Product/FCL:

Categorie:
- 2 visie
Participatie
Sporthallen, sportparken en gymnastieklokalen ‐
5300101;5300104;5300105;5300106;5300107;5300108;5300109;5300200;5300201;
5300202;5301000;5301001;5301004;5301005
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Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Sport
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐928.657
523.770

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐983.557
0

523.770

523.770

0

523.770

179.678

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

Beheer, exploitatie en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties. (De hier opgenomen lasten zijn exclusief energielasten) er zijn 5
sporthallen, 2 sportzalen, 4 gymzalen en 11 sportparken.
De baten bedragen in de begroting 2015 € 896.257. Het verschil ten opzichte van de format is in 2015 € 32.400. Dit wordt veroorzaakt
doordat de bezuiniging nota binnensportaccommodaties door BMC is opgenomen bij de Baten in plaats van de Lasten. Dit veroorzaakt ook
het verschil in de meerjaren begroting 2015‐2018 (oplopende bezuiniging).
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Het schrappen van alle budgetten voor beheer, exploitatie en onderhoud van sporthallen, sportparken en gymnastieklokalen betekent het
sluiten van deze faciliteiten.
Dit betekent: geen voorzieningen meer voor verenigingen, scholen en doelgroepen,
Een budget van nul euro kan alleen worden gerealiseerd door het beheer, de exploitatie en het onderhoud uit te besteden aan een
marktpartij.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)

De sportaccommodaties van de gemeente Weert afstoten naar een marktpartij.

Actie: afstoten
Risico: minder invloed op de sociale voorziening sport die wij bieden aan scholen, verenigingen, enz.

De gemeente kan 30% van het huidige voorzieningenniveau faciliteren. Hiervoor kan 1 grote sporthal worden behouden
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

De voorzieningen uitbesteden aan een marktpartij.
Verkopen van sportvoorziening aan een vereniging.

Niet meer voldoen aan de vraag naar sportvoorzieningen. Organisatorisch (gemeente Weert) kan er met 30% van de huidige inspanningen
worden volstaan.
Ja, volledig uitbesteden aan een marktpartij. Het financieel voordeel hiervan is niet op voorhand in te schatten.
Een ander alternatief is, om behjeer en exploitatie van de binnenpsortaccomodaties en het zwembad te clusteren in een “vrije tijdsbedrijf
Weert”. .

8
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

64. Investeringssubsidies
Programma:
Participatie
Product/FCL:
investeringssubsidies ‐ 5302000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Sport
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
13.000

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

13.000

13.000

0

13.000

4.460

Investeringssubsidies voor sportverenigingen en scouting met eigen accommodatie (25% van goedgekeurde kosten). Het betreft alleen het
budget wat beschikbaar is voor de kleine regeling (investeringen tot € 20.000,‐).

Wat is de verklaring van eventuele
N.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Aan sportverenigingen en scouting groepen worden geen investeringssubsidies meer beschikbaar gesteld, hierdoor worden de aan
accommodatie gerelateerde investeringskosten voor deze verenigingen met max. 25% verhoogd. Verenigingen zullen hiervoor zelf de
middelen moeten reserveren, dit kan leiden tot het verhogen van contributies. Een mogelijke consequentie kan tevens zijn dat verenigingen
investeringen gaan uitstellen, dit kan te koste gaan van de kwaliteit van de accommodatie.
Wat moet er gebeuren om het minimum Afschaffen investeringssubsidies, afspraken liggen vast in de subsidieverordening, deze kunnen jaarlijks worden aangepast. Aangezien het
waar te maken? (lijst met besparingen)
hier een incidentele subsidie betreft hoeft geen afbouwregeling te worden toegepast.
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de

Aanpassen subsidieverordening. Extra stimuleren van eigen kracht heeft weinig toegevoegde waarde. Eigen kracht van verenigingen krijgt
momenteel al vorm d.m.v. zelfwerkzaamheid, zoeken sponsors etc.

70% minder aanvragen subsidiëren. Subsidieplafond zal snel bereikt zijn.
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benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Verenigingen zullen investering volledig zelf moeten dragen.

Budget wordt dermate beperkt dat er nog nauwelijks sprake van een subsidieregeling.

Afschaffen.

Budget heeft alleen betrekking op kleine regeling (investeringen tot € 20.000,‐). Investeringen boven € 20.000,‐ zijn ook subsidiabel maar
worden gedekt uit prioriteitenbudget. Bij afschaffing van “kleine regeling” zal ook de toekomst van de “grote regeling” betrokken moeten
worden.

11
SBH R. DENEER

154

Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

65. Subsidies Sport ‐ Afbouw subsidies sportverenigingen
Programma:
Participatie
Product/FCL:
Subsidies sport ‐ 5302001
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Sport
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot/beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
293.500

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

293.500

293.500

0

293.500

100.684

Subsidies aan sportverenigingen, bestaande uit (werkelijke uitgaven 2015):
- Jeugdledensubsidie: € 124.000,‐
- Subsidie gebruik van niet‐gemeentelijke sportaccommodaties: € 26.000,‐
- Subsidie gebruik zwembad: € 152.000,‐
Subsidie aan de Weerter Sportraad: € 2.500,‐
Daarnaast krijgen verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties een korting op de huur. Dit wordt niet uitbetaald
aan de verengingen, maar direct verrekend in het te betalen tarief. Deze kosten zijn niet opgenomen in dit budget. Ook binnen de budgetten
waarop de huurinkomsten van de sportaccommodaties worden geboekt, is dit niet zichtbaar.
Subsidie neemt jaarlijks iets toe als gevolg van hogere kosten voor gebruik van niet‐gemeentelijke sportaccommodaties en het zwembad.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Verenigingen zullen meer inkomsten moeten genereren om de kosten te dekken, bijvoorbeeld sponsoring, contributieverhoging, acties.
Bij wegvallen subsidie gebruik zwembad moeten verenigingen kostendekkend tarief gaan betalen. Dit is een stijging van € 37,‐ per uur naar
€ 135,‐ per uur.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
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leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Gedeeltelijk behoud van subsidie voor sportverenigingen.

Behoud van subsidie voor jeugdleden mogelijk. Er kan dan geen subsidie meer worden verstrekt voor gebruik van niet gemeentelijke
accommodaties. Dit leidt voor enkele verenigingen tot zeer grote toename van kosten.
Ja, integraal beoordelen van alle subsidies in Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013. Relatie leggen met
tarievenbeleid (in ieder geval bij sportverenigingen).
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht geldt bij een langdurige subsidierelatie dat er bij wijzigingen (lees: bezuiniging) sprake dient te
zijn van een redelijke termijn. De subsidieontvanger dient zich te kunnen voorbereiden op de wijzigingen. Wat een redelijke termijn is, hangt
ook samen met de mate van de wijziging. Bij een grote wijziging wordt in de regel een afbouw toegepast.
Voorstel: wijzigingen met ingang van 1‐1‐2017. Afhankelijk van de impact kiezen voor afbouw in een periode van maximaal 3 jaar.
Er dient een redelijke afbouwtermijn in acht te worden genomen.
Heeft impact op veel maatschappelijke organisaties.
Alternatief onderzoeken:
- Geen subsidie meer aan sportverenigingen maar bijdrage in de kosten die we willen bieden volledig via tarievenbeleid. Uitvoering
leidt mogelijk tot nog niet in te schatten knelpunten.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

4
SBH C. V.D. KRAAN
Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

66. Subsidie voor kaderopleidingen
Programma:
Product/FCL:
Hoofdfunctie/functie:
Maatschappelijke gevolgen:

Participatie
Subsidies kaderopleidingen ‐ 5302002
Cultuur en recreatie/Sport
Beperkt
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Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
7.000

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

7.000

7.000

0

7.000

2.401

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het opleiden van kader. Kader zijn vrijwilligers die taken uitvoeren op bestuurlijk en
sporttechnisch vlak. Hiervoor is vaak opleiding vereist, met name voor kader dat werkt op het sporttechnische vlak.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

Het aantal aanvragen per jaar fluctueert.
Dit budget heeft een subsidieplafond. De kosten zijn daarom nooit hoger dan € 7.000,‐.

Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Verenigingen die gebruik maken van de regeling zullen meer inkomsten moeten genereren om de kosten te dekken, bijvoorbeeld sponsoring,
contributieverhoging, acties etc.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

Overleg met verenigingen.

Zie hierboven.

Geen optie. Plafond is dan snel bereikt.
Minder verenigingen kunnen dan gebruik maken van de subsidie.
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Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

Relatie leggen met tarievenbeleid (in ieder geval bij sportverenigingen).

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Is haalbaar per 1‐1‐2017 zonder afbouwregeling.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

4
SBH C. V.D. KRAAN

Hogere kosten voor de verenigingen of minder opgeleid kader.

JA, integraal beoordelen van alle subsidies in Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013.
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

67. Sportstimulering
Programma:
Participatie
Product/FCL:
Sportstimulering – 5302003
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Sport
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
0

Minimum benchmark

7.390

7.390

0

7.390

2.535

Hiervan worden bekostigd: subsidie Weerter Scholen Toernooi (W.S.T.), contributies aan Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Huis
voor de Sport (HvdS), organisatiekosten gemeentelijke sportbijeenkomsten, huldigingskosten kampioenen, onvoorziene sportuitgaven.

Wat is de verklaring van eventuele
n.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
-

-

Wat moet er gebeuren om het minimum

Keuze

0

7.390

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

-

Geen stimuleringssubsidie van € 680 voor het Weerter Scholen Toernooi. Dit toernooi wordt in 2015 voor de 50ste keer
georganiseerd. De organisatie heeft aangegeven dat indien de subsidie vervalt, de bijdrage per team bijna verdubbeld moet
worden, omdat ook de kosten zijn gestegen. De organisatie vreest het einde van het toernooi door teruglopende inschrijvingen van
scholen.
Minder regionale, provinciale en landelijke overleggen en adviezen op het gebied van sport aan gemeente en sportinstellingen,
minder belangenbehartiging, minder samenwerking, minder kennis in Weert op het gebied van sport en bewegen.
Hogere kosten voor alle beweeggroepen voor ouderen die met muziek werken: middels de participatiebijdrage aan het HvdS
worden voor 43 groepen de bumarechten (400 euro per groep) collectief bekostigd: totaal € 17.200 extra kosten die in totaal door
deze groepen betaald moet worden.Doordat we het HvdS subsidieren, bekostigen we de Bumarechten voor 43 groepen ouderen (€
17.200), dien zij anders zelf zouden moeten bekostigen.
Opzeggen lidmaatschappen en subsidie aan het W.S.T.
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waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

n.v.t.

Hiermee zou een keuze gemaakt kunnen om alleen het lidmaatschap van het Huis voor de Sport aan te houden ( € 2435) of het lidmaatschap
VSG (€ 1403) met de bijdrage aan het WST (€ 680). Geadviseerd wordt om in ieder geval het lidmaatschap voor het HvdS aan te houden,
gezien de effecten die dit voor Weert heeft.
De lidmaatschappen zijn ontstaan vanuit het anders organiseren en samenwerken.

Al naar gelang de keuze wordt gemaakt:
- Minder provinciale en landelijke belangenbehartiging op het gebied van sport en bewegen
- Geen scholentoernooi
1.

Er is een alternatief om het totaal‐bedrag te korten met € 1372. Met het totaalbedrag dat overblijft, zijnde € 6.018 kunnen de
lidmaatschappen van VSG en HvdS bekostigd worden en het WST gesubsidieerd worden. Dan resteert nog € 1.500 voor onvoorziene
sportuitgaven: huldiging kampioensteams, sportcongres in Weert, kosten van onderzoek, organisatie, sportpromotie,
vergaderingen etc.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Bijdrage aan HvdS moet jaarlijks geïndexeerd worden, is afhankelijk van inwonersaantal (0,05 per inwoner).

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

9
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

68. Sportstimulering Gehandicapten

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Sportstimulering Gehandicapten – 5302004
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Sport
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
0

Minimum benchmark

17.140

17.140

0

17.140

5.880

Voor dit bedrag wordt de bijdrage betaald aan het Huis voor de Sport voor het regionale samenwerkingsverband “Iedereen Kan Sporten’, dat
als doel heeft om mensen met een beperking meer te laten bewegen en te laten sporten en de participatie en zelfredzaamheid van mensen
met een beperking te bevorderen. Hierin zit tevens de bijdrage van € 2.429 (€ 0,05 per inwoner) bekostigd voor het uitvoeren van een
provinciale vervoersregeling. Door het betalen van dit laatste bedrag ontvangen sportverenigingen die activiteiten organiseren voor mensen
met een beperking op basis van declaraties een vergoeding voor de reiskosten die gemaakt moeten worden vanwege de grotere
reisafstanden. Weerter verenigingen ontvangen hieruit een bijdrage (DSO, FC Oda en TTV Megacles), maar ook organisaties buiten Weert die
Weerter burgers laten sporten. In totaal is in 2014 vanuit de provinciale vervoersregeling € 6.023 aan Weerter burgers of Weerter
sportverenigingen betaald.
‐

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?

Keuze

0

17.140

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Mensen uit \Weert met een beperking kunnen geen gebruik meer maken van het aanbod van het project Iedereen kan Sporten
Geen financiële steun voor Weerter verenigingen die extra vervoerskosten hebben in verband met de hogere reiskosten voor
mensen met een beperking

-

Opzeggen samenwerking

-

Het beëindigen van de collectieve samenwerking in Midden‐Limburg zal leiden tot disbalans. In 2013 zijn bestuurlijke inspanningen
gedaan (ook vanuit Weert) om het project IKS door alle gemeentes van Midden‐Limburg te dragen.
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(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?

Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Hiermee kan alleen de vervoersbijdrage worden bekostigd. Dit is mogelijk.

In het eerste half jaar wordt IKS herijkt en doelen en activiteiten worden wellicht bijgesteld. Gezien de vele taken die op de zorginstellingen
afkomen, wordt verwacht, dat er een grotere behoefte zal zijn aan organisatie van sport‐ en beweegactiviteiten middels dit project.
Door gebruik te maken van burgerinitiatieven, samenbrengen van partijen, inventiviteit en creativiteit wordt verwacht kostenneutraal te
kunnen doorgaan.
Alleen deelname aan de vervoersregeling en slechts € 3.451 mee te betalen aan IKS betekent wellicht een einde aan dit project. Alle
gemeentes hebben enkele jaren uitgesproken dat IKS in een grote behoefte voorziet, nu en in de toekomst. Beëindiging door Weert zal een
effect hebben op de deelname van de andere gemeentes uit Midden –Limburg.
Gemeente overschrijdende samenwerking zal dan alleen gerealiseerd worden door welwillende vrijwilligers. De instellingen voor mensen
met een beperking hebben aangegeven, hier in de toekomst ook geen tijd en middelen voor te hebben.
Nee, bezuiniging op dit project zal kunnen leiden tot hogere kosten van WMO en AWBZ

Sociale, maatschappelijke en economische rentabiliteit van projecten kan vergroot worden door mensen aan activiteiten te laten participeren
op basis van wat ze willen en kunnen in plaats van op wat ze ‘zijn’ en welke leeftijd, afkomst of beperking men heeft. Een brug kan geslagen
worden naar de combinatiefunctionarissen sport en cultuur.
9
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

69. Subsidie Topsport
Programma:
Participatie
Product/FCL:
Subsidie Topsport ‐ 5302015
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Sport
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
28.000

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

28.000

28.000

0

28.000

9.605

Uitvoering subsidie aan topsportinstellingen.
Instellingen die op het hoogste niveau topsport bedrijven, ontvangen een subsidie van 10 % van hun begroting tot een maximum van
€ 11.000. De laatste jaren is hierdoor € 11.000 naar basketbal, € 11.000 naar topvolleybal en € 6.000 naar toptennis toegewezen. De
instellingen moeten hiervoor activiteiten ontplooien om de breedtesport te stimuleren. De topsporters zijn voorbeelden voor jeugd en
jongeren om te gaan sporten. De laatste jaren gaven de volleybal‐ en basketbaltopsportinstellingen aan, dat vanwege de economische
recessie, sponsoren moeilijk waren te vinden. Besloten is (bij de behandeling van de begroting 2014) om het budget van topsport te
verdubbelen. Voorwaarde was, dat topsportbeleid moest worden voorgelegd. Verwacht dat dit medio 2015 gaat gebeuren. Vanuit de
provincie zijn diverse kansen gesignaleerd. Toptennis heeft zich in 2015 teruggetrokken vanwege het achterblijven van een hoofdsponsor.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Als het intrekken van de topsportsubsidie het gevolg heeft, dat volleybal en wellicht basketbal op het hoogste niveau met de
topsportbeoefening stopt, zal dit maatschappelijke gevolgen hebben:
- Inkomsten van sportaccommodaties worden lager, waardoor in de toekomst breedtesport meer zal moeten betalen
- Geen topsporters als voorbeeld voor breedtesport
- Geen ontmoeting voor tientallen afgevaardigden van bedrijven die tussen oktober en april elkaar wekelijks treffen bij de
businessclubs en een gezamenlijk doel hebben (‘de wedstrijd winnen’)
- Geen promotie van Weert als (topsport‐)stad
- Vestiging van regionale talentencentra basketbal en vollebal is gekoppeld aan de aanwezigheid van topsport op het hoogste niveau
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

-

Het kan zo zijn, dat de scholen van voortgezet onderwijs de status van Topsport Talent School verliest
Weert minder goed imago als vestigingsstad van ‘jonge gezinnen’, sportstad etc.
Aanpassen verordening
Aanpassen topsportbeleid

-

De topsportinstellingen volleybal en basketbal zullen het financieel zwaar krijgen. Het hangt er van af, of er hoofdsponsors
gevonden worden of de topsportinstelling zal blijven bestaan. Jaarlijks zal aan het begin van het seizoen een liquiditeitsprobleem
dreigen.

€ 9.605 zal wellicht te weinig zijn om de topsportinstellingen te laten overleven.

De gemeente heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om te helpen bij het vinden van extra middelen.
Er zijn kansen, als in Weert meer wordt samengewerkt tussen alle organisaties die bezig zijn met topsport (topsportinstellingen, regionale
talentencentra, provincie Limburg, opvolgers KMS) en als er meer cohesie en draagvlak komt m.b.t de topsportinstelllingen. De band tussen
breedtesportvereniging, regionale talentencentra en topsportinstelling zou versterkt moeten worden zodat dit een impuls geeft aan beleving
en prestaties.
De kans is groot, dat met de kleine bedragen de topsport volleybal niet kan continueren.

Bij het op te stellen topsportbeleid is het ook de bedoeling dat er aandacht komt voor individuele topsporters, regionale talentencentra (steun
middels subsidiëring van de coördinator/trainer als combinatiefunctionaris), en topsportevenementen. Gebleken is dat deze genoemde
onderwerpen belangrijk en kansrijk zijn voor Weert en van economische en promotionele waarde zijn.
De topvolleybal team is gedegradeerd .De organisatie heeft nog 1 jaar recht op topsportsubsidie.
Het voorbestaan van topvolleybal en ‐basketbal in de huidige vorm is ook afhankelijk van het vinden van een hoofdsponsor.
Topsportsubsidiëring zal in de toekomst meer ingezet worden om de samenwerking ook met de regionale talentencentra te bevorderen.

9
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

70. Groene Sportterreinen

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Groene sportterreinen ‐ 5310000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Groene sportvelden en terreinen
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
299.627

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

299.627

299.627

0

299.627

269.664

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Onderhoud van het groen op de sportparken, groot onderhoud sportparken, bemesten, maaien, onkruidbestrijding, bestrijding ongedierte,
product gerealiseerd?
reparatie hekwerk, onderhoud beregeningsinstallaties Het betreft 9 sportparken.
Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Als de onderhoudswerkzaamheden op de velden en er rondom niet meer worden gedaan dan worden de velden onbespeelbaar en kunnen
er geen sportactiviteiten meer plaats vinden. De verenigingen komen in de problemen met het spelen van hun competitiewedstrijden en in
de toekomst kan er bij geen onderhoud niet meer gesport worden op de parken. Privatisering kan overwogen worden, maar de verenigingen
hebben op dit moment de expertise en de middelen niet om het onderhoud van de velden te doen.
Wat moet er gebeuren om het minimum Overeenkomsten met verenigingen aanpassen, gesprekken aangaan met verenigingen
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
De verenigingen informeren dat er geen onderhoud meer wordt gepleegd en dat de accommodaties om veiligheidsreden gesloten worden.
leveren om minimum te realiseren?
Onderzoek verrichten naar het privatiseren van de sportaccommodaties.
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
Minder onderhoud aan beplantingen en bemesting naar een minimum terug brengen.
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benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Kijken naar meer zelfwerkzaamheid van de verenigingen.
Onderhoudscontracten aanbesteden met buurgemeente. Is al gedaan in 2013

Verenigingen kunnen de velden niet meer optimaal gebruiken, en daardoor hun activiteiten niet meer goed uitvoeren doordat er meer blad
op de velden komt en daardoor de kwaliteit van de velden verminderd en deze natter blijven zal er weer meer groot onderhoud gepleegd
moeten worden. De vereniging kan meer onderhoud zelf doen (blad ruimen).
Kijken naar een vermindering van accommodatie en samenvoeging van verenigingen. Besparingen zijn op voorhand niet in te schatten.

7
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Categorie:
categorie 2

71. Munttheater: Investeren of?
Programma:
Participatie
Product/FCL:
Theateracc./podiumkunsten ‐ 5400000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Kunst
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Minimum zbb

2018
Keuze

Begroot

0
1.074.880

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Minimum zbb

Benchmark
Keuze

Minimum benchmark

0
807.070

267.810

1.074.880

807.070

267.810

Munttheater:
Subsidie waarin de huur (€ 278.000) is verrekend.
Personeelslasten van het Munttheater zitten eveneens in deze post (€ 630.000)
Professionele organisatie.
Kengetallen (2013)
 Totaal aantal bezoekers: 52.528
 Totaal aantal activiteiten: 198, waarvan:
 Professionele voorstellingen: 101 (= 28.253 bezoekers)
 Amateur voorstellingen regio: 56 (= 16.798 bezoekers)
 Verhuringen theaterzaal en foyer: 23 (= 4.354 bezoekers)
 Randactiviteiten (inleidingen, workshops etc.): 17 (= 1.273 bezoekers)
 Cultureel Lint (aandeel Munttheater): 1.850 bezoekers
Munttheater heeft sinds 2013 al 10% bezuinigd (€ 87.000).
Aantal fte is bij reorganisatie in 2013 teruggebracht ‐> geen rek meer. Tenzij de uitwerkingsovereenkomst wordt opengebroken. Dit kan na
2016. Bezuiniging hierop is dus pas vanaf 2017 mogelijk.
Onderhoud door huurder vindt minimaal plaats (gebouw is sterk gedateerd, 40 jaar oud) vanwege de hoge kosten die niet voor de volle
100% in de subsidie zijn opgenomen. Vervangingsinvesteringen zijn binnenkort nodig (achterstallig onderhoud). De raming hiervoor is 2,2
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Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

miljoen. Deze raming is opgenomen in het overzicht vervangingsinvesteringen van 2016
nvt

Verschraling cultuuraanbod.
Culturele positie en aantrekkelijkheid van Weert staat onder druk.
Werkgelegenheid
Economische gevolgen
Leegstand: huurinkomsten
Schrappen bepaalde activiteiten:
Kassa openingstijden aanpassen
Sociaal maatschappelijke projecten laten vervallen.
Aanbod aanpassen (onderhandelingspositie naar grote namen wordt zwakker).
Amateurgezelschappen aanpassen

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)

Personele gevolgen:
Gevolgen voor dienstverlening
Wachtgeld verplichtingen
Openbreken uitwerkingsovereenkomst (loopt t/m 2016)

Herformuleren dienstverlening in uitwerkingsovereenkomst.
De investering voor vervanging van 2,2 miljoen (raming) heeft gevolgen voor het voortbestaan van het Munttheater. Geen investering dan
geen bestaansrecht na 2017. Tenzij alle culturele instellingen verdwijnen uit het muntcomplex (besparing op onderhoudskosten) en op een
andere locatie, met minder onderhoudskosten, gezamenlijk verder gaan.
Risico:
Leegstand
huurinkomsten

Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?

Onderzoek naar de gevolgen voor het theateraanbod in Weert.
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(o.m. activiteiten, prestaties)

Met € 807.070 zijn professionele voorstellingen niet meer mogelijk. Dit heeft gevolgen voor het bezoekersaantal. Sluiting is dan niet uit te
sluiten.
a) het Munttheater verkeert in een zwakke financiële
b) de bruto‐subsidie wordt besteed aan vaste (= niet beïnvloedbare) lasten: huisvestingskosten en personeelskosten. Dit betekent dat er
variabele inkomsten noodzakelijk zijn (zaalverhuur en kaartverkoop) om alle overige exploitatielasten (voorstellingskosten en
activiteitenkosten te dekken.
c) het Munttheater beschikt al jaren over te weinig financiële middelen om aan de huurders‐onderhoudsverplichting te kunnen voldoen. De
geringe exploitatie‐overschotten worden daarom jaarlijks als dotatie toegevoegd aan de voorziening onderhoud;
d) bij de bezuinigingen in 2013 is het aantal fte teruggebracht naar een uiterst minimum (t.a.v. de huidige locatie): techniek en
gebouwbeheer (4), financiën (0,9), marketing&educatie (2), theaterkassa (1,5), publieksdiensten&verhuur (2), directeur/programmeur (1),
vrijwilligers (20), stagiaires, wisselend (2). Door deze reorganisatie en efficiencyverbetering staan de medewerkers met alle extra
werkzaamheden (denk aan extra verhuringen) reeds onder grote druk;
e) er is geen rek in het aantal personeelsuren in het verrichten van nog meer werkzaamheden = het verhogen van eigen inkomsten.
Alternatieve locaties zijn onderzocht (Munttheater, Rick en Bosuil naar voormalig stadhuis). De kosten bleken erg hoog.
Verantwoordelijkheden liggen al bij de instellingen en zijn in het verleden al kritisch beschouwd. Subsidie is: personeelskosten, huur,
onderhoud
Actieve acquisitie voor andere invullingen (met name overdag) vindt niet plaats. Commerciële partij is aanwezig in Munttheater: foyer.
Levert deze commerciële partij iets op? P.m.
Wellicht kan verdere optimalisatie plaatsvinden tussen winstverdeling van de stichting Munttheater en de commerciële exploitant. Met de
huidige horecapartner zijn marktconforme afspraken gemaakt (is onderzocht). Het betreft jaarlijks een vaste huurprijs voor het gebruik van
de foyer en een staffelcommissie op alle gemaakte horeca‐omzet in het theater (voorstellingen+verhuringen). De horeca in eigen beheer
nemen zou kunnen leiden tot een hogere omzet maar is momenteel geen optie in verband met regels voor paracommercie.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van
het benchmark‐minimum?

Samenwerking tussen de professionele organisaties. Zie hierboven.

Lastig te vergelijken: verschraling cultureel aanbod en verarming aantrekkelijkheid van de stad.
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Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark,
en zo ja welke?

Alle culturele instellingen op één locatie samenbrengen (mogelijk kostenbesparend mede gezien sterk gedateerd vastgoed, waar zowel voor
eigenaar als huurder grote subsidiecomponent mee gemoeid is).
Een onderzoek naar het samenbrengen van de professionele instellingen op één locatie is uitgevoerd in juni 2013:

Variant a) alle culturele instellingen exclusief theater in voormalige stadhuis: herbouwkosten € 11 mln

Variant b) alle culturele instellingen onder één dak nieuwbouwkosten € 28 mln

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Coalitieakkoord (instandhouding voorziening)
Cultuurkaart 2012
Cultuurnota
Visie op het stadshart
structuurvisie
Nieuwe investeringen (m.n. toneeltechnische installaties) die binnenkort gedaan moeten worden zijn niet opgenomen in het bedrag dat
hierboven is opgenomen.
Welke investeringen zijn de afgelopen jaren gedaan:
Jaar
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2013
2013
2013
2014

Investering
Vervanging theatergeluid inclusief mengpaneel en
slechthorendensysteem
Aanpassen hijsvoorziening orkestbakdeksel (onderdeel
toneelinstallaties)
Gedeeltelijke vervanging armaturen theaterverlichting
Vervangen geluidssysteem in de theaterfoyer
Vervanging beamers in theaterfoyer door LCD schermen
Aanpassen laad‐ en losdock (arbo)
Vervangen intercom t.b.v. toneeltechniek
Draadloze microfoons t.b.v. toneeluitvoeringen
Bedieningslessenaar voor theaterverlichting
Uitbreiding buitenzonwering (bouwkundig)

Bedrag
92.000
60.000
130.000
15.000
17.000
85.000
20.000
15.000
40.000
40.000

Uit bovenstaand overzicht blijkt al dat bij het Munttheater de afgelopen jaren een behoorlijke inhaalslag is gemaakt. Verwacht wordt dat de
meeste van bovengenoemde investeringen niet opnieuw opkomen voor 2025.
Welke investeringen worden de komende jaren (tot 2025) verwacht:
De komende jaren moet rekening worden gehouden met de volgende investeringen
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Jaar
2016

????

????

Investering
Toneelinstallaties (trekkenwand, portaalbrug en
orkestbakvoorzieningen) = opgenomen in lijst
vervangingsinvesteringen.
Vervangen theaterstoelen (gebaseerd op onderhoudsplanning
“Asset‐rapport” uit 2008). Investering is gepland in 2016.
Momenteel worden stoelen al her en der opnieuw gestoffeerd
waardoor vervanging vooralsnog kan worden uitgesteld.
Restant theaterverlichting / dimmers (gebaseerd op “HDS‐
taxatierapport” uit 2008). De dimmers zijn oud, maar
functioneren momenteel nog goed. Exacte jaar van vervanging
is vooralsnog moeilijk in te schatten.

Bedrag
2.115.000

240.000

160.000

Heroverwegen/onderzoeken nieuwe locatie voor gezamenlijke culturele instellingen. Dit is in het verleden al opgezet maar komt nu opnieuw
ter discussie te staan.
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

12
SBH T. Joosten / beleid W. Truyen
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

72. Amateuristische kunstbeoefening

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Amateuristische kunstbeoefening ‐ 5400100
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Kunst
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
199.305

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

199.305

199.305

0

199.305

149.647

Subsidie muziekverenigingen, schutterijen, zangverenigingen, toneelverenigingen, Weerter Operettekoor, uniformen schutterijen.
T.a.v. Jeugdleden: leden aantallen is een subsidiegrondslag, aantallen zijn na te gaan.
T.a.v. Volwassenleden: aantallen zijn geen subsidiegrondslag, onbekend bij de gemeente.

Wat is de verklaring van eventuele
Geen verschil
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Financiële problemen voor de verenigingen.
Maatschappelijke weerstand (minder voorstellingen = minder inkomsten, hogere contributie, verdwijnen activiteit.
Verschraling van de amateuristische kunstbeoefening.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de

De afspraken liggen vast in de subsidieverordening en worden vertaald in de subsidiebeschikking. Aanpassing en uitvoering van de
(gewijzigde) verordening kost circa 2 jaar.
Subsidieverordening wijzigen en afbouwregeling opstellen.

De verenigingen krijgen dan nog 75% van hun huidige subsidiebedrag.
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benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

N.v.t.

Mogelijke financiele problemen voor de verenigingen

Differentiatie toepassen naar soort vereniging, bijvoorbeeld wel voor schutterijen en niet voor zangverenigingen.
Andere mogeljjkheid: subsidie afhankelijk stellen van randvoorwaarden (bijv. prestaties, aantal optredens, het zoeken van samenwerking).
Besparing is nu niet aan te geven.
Of subsidie verstrekken aan het kind i.p.v. aan de vereniging.
Per 1 januari 2013 is de nieuwe subsidieverordening in werking getreden, waarbij het subsidiebeleid opnieuw is ingericht.
8
SBH W. Truyen
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

73. Monumenten/beeldhouwwerken

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Monumenten/beeldhouwwerken ‐ 5400201
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Kunst
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
6.000

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

6.000

6.000

0

6.000

4.505

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Schade herstel van beelden in de openbare ruimte (is uitbesteed).
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
N.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Beschadigde beelden ontsieren het straatbeeld of worden niet meer teruggeplaatst in de openbare ruimte.
Wat moet er gebeuren om het minimum Stoppen met het schade herstel.
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Actie: Stoppen met schade herstel.
leveren om minimum te realiseren?
Risico: Verval beelden, klachten inwoners, ad hoc maatregelen en verschraling aankleding openbare ruimte.
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
75% van begrote herstel uitvoeren.
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren Geen
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
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burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Nihil

Neen

8
SBH W. Truyen
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

74. Kunst‐/cultuurbeleid
Programma:
Participatie
Product/FCL:
Kunst‐/cultuurbeleid ‐ 5400202
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Kunst
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
70.941

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

70.941

70.941

0

70.941

53.266

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Subsidieverstrekking cultuur/educatie aan scholen (jeugd en jongeren) Project Ku+Cu.
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
N.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Beperking in de cultureel educatieve activiteiten van de professionele instellingen, amateurverenigingen en semi professionele
kunstbeoefenaars, dit betekent een verschraling van de culturele educatie aan de jeugd en de jongeren.
Wat moet er gebeuren om het minimum Afbouwregeling toepassen, met in acht neming van de huidige overeenkomst.
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Afbouwregeling toepassen.
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
Het subsidieniveau op 75% stellen. De te maken keuzes liggen bij de ontvanger van de subsidie.
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren N.v.t.
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
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subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Verschraling cultuureducatie.

Neen.

8
SBH W. Truyen
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Categorie:
- 2 ‐ visie

75. Gemeentelijke monumenten

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Gemeentelijke monumenten ‐ 5410000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
15.700

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

15.700

15.700

0

15.700

3.886

Betreft 175 gemeentelijke monumenten. Stimulans om onderhoud uit te voeren, positieve uitstraling op omgeving en belevingswaarde.
Onderhoud kleine monumenten : € 5.300 (o.a. Stichting Heyerkapel (SH) /wegkruizen).
Inkomensoverdrachten: € 10.000 (betreft subsidies /tegemoetkoming in de extra kosten onderhoud en restauratie omdat het gemeentelijk
monument is).
nvt

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Afschaffen subsidies betekent intrekken van gemeentelijke monumentenlijst. Dit betekent verminderde invloed op beeldkwaliteit en risico
op verlies van cultuurhistorische waarde, identiteit, belevingswaarde en toeristische aantrekkelijkheid. We missen controle op
ontwikkelingen in de gemeentelijke monumenten (175 monumenten).
Wat moet er gebeuren om het minimum Aanwijzingen gemeentelijke monumenten en stadsgezichten intrekken. Erfgoedverordening aanpassen en subsidieverordening intrekken
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welstandsnota aanpassen. In gesprek gaan met betrokken instellingen. Stimuleren burgerparticipatie door het organiseren van o.a. Open
Monumentendagen en educatieve projecten conform Monumentenbeleidsplan 2014. Dit betreft deels subsidiering van individuele
restauraties. Keus is om de (eenmalige) subsidie niet te verstrekken. Wat Heyerkapel betreft: zie hieronder
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?

Zie boven
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(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Enkel ondersteuning SH in mindere mate, burgerparticipatie stimuleren. De subsidie voor SH is afgelopen jaren al verminderd, nu door
besluitvorming in Monumentenbeleidsplan 2014 gestabiliseerd op € 2.000,‐ (jaarlijks te indexeren). Voor aanpassing geldt Awb.
Burgers inzetten.

Verlies van goodwill en vogelvrij zijn van cultuur historisch waardevolle objecten, verlies van identiteit (onderscheidende eigenschappen) en
toeristische aantrekkelijkheid.
Helemaal niets doen. Alles schrappen, geeft duidelijkheid.

In 2014 is het Monumentenbeleidsplan door de raad vastgesteld waarbij prioriteit is gehecht aan deze activiteiten voor gemeentelijke
monumenten.
Gebieden gemeentelijk stads‐ en dorpsgezichten worden welstandsvrij. Idee is om met de organisatie ene gemeentelijke klusdag te
organiseren.
Wat we nu hebben aan instrumenten zit al onder het minimum.
13
SBH Jongeling J.
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Categorie:
- 1 – wettelijk
- 2 ‐ Visie

76. Rijksmonumenten

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Rijksmonumenten ‐ 5410100
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
46.158

Minimum

Keuze

0
37.857

8.301

46.758

37.857

8.901

Vergunningverlening Gemeente is bevoegd gezag voor verbouwen e.d. van rijksmonumenten;
Onderstaande taken is visie (niet wettelijk)
Open monumentendag ( 3.200)
Subsidie st. Martinuskerk (7.000)
Beheerovereenkomst Molenstichting (4.700). Exploitatie Molens (10.000).
n.v.t.

Wettelijke taak (vergunningverlening) is geen keuze
Nieuwe wettelijke taak: verankeren van cultuurhistorie in bestemmingsplannen e.v. (omgevingsplan).
Martinus is langlopende verplichting (t/m 2018), voor aanpassing gelden de termijnen van het Awb (redelijke termijn, m.i. in dit geval de
onderhoudsperiode waarover verplichtingen zijn aangegaan (6 jaar).
Beheerovereenkomst molens is voor onbepaalde tijd aangegaan. Afstoting is in onderzoek. Overeenkomst kan per 2020 (stilzwijgende
verleningen met termijnen van 5 jaar) worden opgezegd.

Gevolgen van minimum
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Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Algemeen: Verlies van identiteit, minder toerisme en is een vestigingsfactor voor inwoner/bedrijven. Aantrekkelijkheid van woongemeente
in het geding. Wegvallen draagvlak bij maatschappelijke instanties. Co‐financiering vervalt mogelijk.
Afstoten molens: verwaarlozen en verlies van cultuurhistorische waarde en landmarks in het landschap dreigen, tenzij Limburgs Landschap of
soortgelijke organisatie deze overneemt. Het beheer van de molens wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die de gemeente dus veel geld en tijd
besparen. Bij opzegging op termijn is directe stopzetting van de activiteiten te verwachten, wat de gemeente niet kan opvangen.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Eigendom/ kosten 4 gemeentelijke molens evt. over naar Limburgs Landschap of soortgelijke organisatie (zie maatschappelijke gevolgen) .
Exploitatie molens kan worden over gedragen. Onderhandelen met partijen (Limburgs Landschap en Molenstichting ) is in onderzoek.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Er wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidies van hogere overheden.
Open monumentendag zou ook alleen door vrijwilligers kunnen worden georganiseerd. De inzet van de gemeente is al teruggebracht naar
enkel coördinatie. Geheel afstoten betekent een besparing van € 3.200,‐

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Molens afstoten (zie hierboven). De besparing is dan € 14.700 + onderhoud minus een eventuele ‘bruidsschat’ (enkele jaren
onderhoudsbudget).

Onderhandelen met partijen (Limburgs Landschap en Molenstichting)

Er worden veel vrijwilligersuren besteed aan dit product.
Leges op de bouwvergunning worden geacht kostendekkend te zijn
De bijdrage voor de St. Martinuskerk staat structureel in de begroting opgenomen en is al beperkt ten opzichte van de totaal benodigde
investering om deze kerk in goede staat te houden (ca € 100.000,‐ / jaar). Er is een groot maatschappelijk draagvlak en naast het kerkbestuur
dragen vele burgers financieel bij; de gemeente ook.
Onderhoud van de molens wordt betaald uit onderhoudsbudgetten van het cluster vastgoed.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

13
SBH Jongeling J.
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

77. Oud archief en oud stadshuis, relatie met format 78

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Oud archief, oud stadhuis ‐ 5411002
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
91.329

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

91.329

91.329

0

91.329

23.506

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Verzekering, onderhoud en personeel van derden oud stadhuis tbv oud archief/erfgoedcluster.
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
Er is geen verschil in bedragen.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Geen personeel van derden en schoonmaakpersoneel (Risse‐Westrom) nodig vanaf 2015.
In 2014 hebben geen uitgaven op personeel van derden plaatsgevonden; wel voor schoonmaak.
Wat moet er gebeuren om het minimum Verhuizen oud archief/erfgoedcluster naar een andere locatie.
waar te maken? (lijst met besparingen)
Geen onderhoud en personeel van derden inzetten.
Niet verzekeren is geen optie gezien de gesloten exploitatie overeenkomst met C‐Wartier
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Opzeggen van verzekering, onderhoud en afspraken met derden Het contract (10 jaar)wordt in 2015 afgesloten.
leveren om minimum te realiseren?
Verhuizen van oud archief/erfgoedcluster naar andere locatie
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
Besparen op verzekering of schoonmaakkosten en personeel derden. Vrijwilligers inzetten of uitkeringsgerechtigden (participatiewet)
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren Samenwerking en regionale uitvoering is onderzocht. Dit bleek niet haalbaar.
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Per saldo minimaal

Er worden geen alternatieven aangeboden.

Exploitatie overeenkomst gesloten met C‐Wartier. De gemeente betaalt huur aan C‐Wartier. Mogelijkheden om oud archief/erfgoedcluster
elders te vestigen wordt onderzocht. Dit product heeft een relatie met de producten van het erfgoedcluster van de afdeling OCSW
5
SBH L. Hotterbeekx
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Categorie: 1‐ wettelijk

78. Algemeen beheer erfgoed

CProgramma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Algemeen beheer erfgoed ‐ 5411300
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐80.708
140.252

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen
toegevoegd)

Minimum

Keuze

‐80.708
113.554

26.698

140.252

113.554

26.698

Archiefinspectie, beheer, behoud, bestudering en beschikbaarstelling van archieven en collecties. Voor behoud halen we subsidies binnen
voor restauratie en digitalisering en we werken samen met andere Limburgse archiefdiensten, te weten Roermond en Sittard.
nvt

Alle activiteiten en prestaties die passen binnen onze taakstelling kunnen we beperkt handhaven. Archiefinspectie, beheer, behoud,
bestudering en beschikbaarstelling van archieven en collecties kunnen we blijven doen.

nvt

Voor € 113.554 kunnen we nog steeds aan onze taakstelling voldoen. Er is minder geld voor restauratie en digitalisering, vrijwilligers,
tijdschriften, boeken, jaarverslag en website. Een korting van € 26.698 is ca. 21 %:
-

Restauratie en digitalisering in 2014 €38.553,04 ; 1/3 op in leveren, dus €12.851,‐
Vrijwilligers in 2014 €14.080,‐ en ;halveren, dus €7.044,‐
Tijdschriften en boeken in 2014 €14.870,‐ geraamd ; ook halveren, dus €7.435,‐
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- Website en jaarverslag in 2014 €4.106,50 nodig gehad ; daar kan niks meer op bezuinigt worden..
Als je deze bezuinigingen zou doorvoeren kom je op €27.330,‐ en haal je de benchmark .
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

-

Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

We doen aan cultureel ondernemen door exposities te verhuren en rapporten op te maken voor andere gemeenten ikv horizontaal
toezicht.
We willen meer armslag krijgen om cultureel te ondernemen en bijvoorbeeld dienstverleningsovereenkomsten sluiten met
omliggende gemeenten voor opslag van hun archieven en de gehele dienstverlening mbt archieven en collecties voor hen
overnemen.
Verzelfstandiging zou meer ruimte kunnen bieden, omdat we dan beter externe fondsen kunnen aanschrijven en beter kunnen
samenwerken met andere culturele partners en met publiek‐private partijen.

Risico’s: het niet meer voldoen aan de verplichtingen binnen de archiefwet

Samenwerking zoeken met publiek‐private partij om exposites, uitgaven boeken en huisvesting te financieren.
Verzelfstandiging, de gemeente zal bijdragen moeten blijven leveren, maar verzelfstandiging komt dan naderbij. Eerst huisvesting regelen en
daarna mensen en middelen onderzoeken.

Het bedrag van € 80.000 is niet correct. Er is € 5.000 aan entreegelden. In dit bedrag is € 75.000 meegenomen om de Tiendschuur te
sluiten. Dit wordt pas in 2016 geëffectueerd.
9
SBH J.Lemmens
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

79. Museum De Tiendschuur, Kerkelijk museum J. van Horne en Collectie musea
Programma:
Product/FCL:

Woonklimaat
Museum De Tiendschuur;Kerkelijk museum J. van Horne;Collectie musea ‐
5411301;5411302;5411304
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0

Keuze

Minimum benchmark

0

140.880

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

0

-

140.880

140.880

0

140.880

36.259

Exploitatie gebouwen De Tiendschuur en het Jacob van Horne
Exposities in beide panden het gehele jaar door
Aankoop en onderhoud museale collecties

Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
- Sluiting beide musea
- Verarming cultureel aanbod in de stad
- Minder aantrekkelijk vestigingsklimaat
Wat moet er gebeuren om het minimum De Tiendschuur sluit dit jaar. € 36.000 is te weinig om hetJacob van Horne te exploiteren. De kosten voor dat gebouw bedragen per jaar
waar te maken? (lijst met besparingen)
€90.000,‐.
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
- De Tiendschuur gaat einde 2015 definitief dicht
leveren om minimum te realiseren?
- Sluiting gebouw Jacob van Horne vanaf 2016, maar dan is er nog zeker 1 jaar €90.000,‐ per jaar nodig voor het gebouw en de
(acties en risico’s)
personeelslasten
- Collectie afstoten naar Franciscanerorde en/of Catherijnenconvent
- De rest van de collectie verkopen
Tussenvariant
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Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Tiendschuur sluiten en Jacob van Horne open houden. Met het minimumbedrag kunnen we enkel een tentoonstelling maken. Kosten
inrichting en het in de markt zetten kan hiermee afgedekt worden.
Onderzoek i.h.k.v. samenwerken/uitbesteden.

Beperk.

-

Onderzoek naar publiek‐private samenwerking met particulier.
Omvorming Jacob van Horne van alleen religieus naar breed kunstencentrum

9
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

80. Cultuur Overig

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Cultuur: overig ‐ 5412000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
35.800

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

35.800

35.800

0

35.800

9.214

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Subsidiëring van culturele activiteiten (Beiaardcomité, Filmhuis, Bospop en vernieuwende culturele activiteiten/evenementen).
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
N.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Rem op vernieuwende culturele activiteiten en verschraling van overige activiteiten. Dit betekend dat er geen Filmhuis, Beiaard, Bospop en
andere vernieuwende culturele evenementen meer zullen plaatsvinden.
Wat moet er gebeuren om het minimum De afspraken liggen vast in de subsidieverordening en worden vertaald in de subsidiebeschikking. Aanpassing en uitvoering van de
waar te maken? (lijst met besparingen)
(gewijzigde) verordening kost circa 2 jaar.
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren

Afbouwregeling toepassen.

Een subsidiebedrag van 25% van het huidige bedrag of we passen differentiatie toe (één of enkele activiteiten blijven ondersteunen).

N.v.t.
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Verschraling culturele activiteiten.

Geen.

8
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

81. Evenementenfonds podiumkunst

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Evenementenfonds podiumkunst ‐ 5412001
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
30.600

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

30.600

30.600

0

30.600

7.876

Kleinschalige vlakke vloer theatervoorstellingen (in Munttheater)
Bij de sluiting indertijd van het Waagtheater wilde de gemeente de functie van kleinschalige voorstellingen voor Weert behouden, mede
vanwege het evenwichtin in de programmering en daarmee het aanbod voor de inwoners van Weert. Met deze subsidiecomponent worden
jaarlijks zo’n 10 kleinere voorstellingen geprogrammeerd, die gemiddeld circa 150 bezoekers trekken. Te denken valt aan jonge cabaretiers
die hun weg naar de grote zaal nog moeten vinden, jong professioneel talent uit de regio die een steuntje in de rug verdienen.
Het betreft:
1) Cabaretvoorstellingen (4)
2) Toneelvoorstellingen (2)
3) Muziekvoorstellingen (4), en muziekmatinees als voorprogramma voor het Cultureel Café, waarin jonge muzikanten een podium geboden
wordt.
N.v.t.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Einde van de vlakke vloer theatervoorstelling in het Munttheater.
Daarnaast blijken de kleinere voorstellingen van belang voor een diversiteit in aanbod, én in de relatie met impressariaten die voorstellingen
verkopen. Steeds meer impresario’s ontfermen zich ook over jonge talenten en het helpt als stadstheaters talenten mee ondersteunen door
ze een plek te bieden in de programmering.
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)

De afspraken liggen vast in de subsidieverordening en worden vertaald in de subsidiebeschikking. Aanpassing en uitvoering van de
(gewijzigde) verordening kost circa 2 jaar.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Bij programmering worden over het algemeen afspraken gemaakt over sponsoring. Aangezien het hier overwegend beginnende artiesten
betreft zijn de inkomstmogelijkheden in deze hoek zeer beperkt.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Subsidieverordening aanpassen en afbouwregeling opstellen.

Een subsidiebedrag van 25% van het huidige bedrag.
Dit subsidieonderdeel is opgenomen in de budgetsubsidie. De eigen inbreng van het theater is op deze voorstellingen minimaal, gezien het
relatief geringe publieksbereik.

Verschraling van het theateraanbod in Weert.

Neen.

8
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

82. Kleine landschapselementen & beplanting over en boomplantdag

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Kl.landsch.elementen+beplanting over en boomplantdag ‐ 5500001;5500002
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Natuurbescherming
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
37.136

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

37.136

37.136

0

37.136

0

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Onderhoud aan kleine landschapselementen (houtwallen + bossages in buitengebied). Maaien van Gentiaanklokje, Bijdrage aan IKl in relatie
product gerealiseerd?
tot project Kleine Landschapselementen.
Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? De Kleine landschapselementen lopen ook langs recreatieve voorzieningen. Deze worden niet meer toegankelijk voor de gebruikers. De
gedane investeringen in deze routes worden daarmee teniet gedaan. Ook de agrariërs ervaren overlast van de kleine landschapselementen
door overhangende takken op de wegen naar de akkers en langs de akkers. Geen boomplantdag meer.
Wat moet er gebeuren om het minimum Niets meer
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Contracten opzeggen (IKL) inclusief subsidie.

Niets meer
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

Voor de kleine landschapselementen loopt een subsidieaanvraag voor het in stand houden hiervan bij het Interreg V project (Europese
subsidieregeling). Het betreft een bedrag van € 35.000 voor de komende 3 jaar. Het budget van de kleine landschapselementen is de dekking
voor 50% van het budget. Hiervoor zal de samenwerking met het IKL verbroken moeten worden. Het vrijmaaien van de beschermde
vegetatie zoals gentiaanklokje kan niet meer uitgevoerd worden.
De Kleine landschapselementen lopen door het buitengebied van Weert. Hier lopen ook recreatieve routes voor menners, paarden,
mountainbikers en wandelaars. Door geen onderhoud te plegen hebben de gebruikers van deze voorzieningen last van het overgroeien van
paden. Ook agrariërs hebben last van overhangend takken op de toegangspaden naar de akkers. Maar ook van overhangende takken richting
de akkers. Er is al achterstallig onderhoud en dit zal nog oplopen.
De activiteiten maken onderdeel uit van het outsouringstraject van de afdeling openbaar gebied. De werkzaamheden worden overgebracht
naar het werkvoorzieningsschap. Met het overhevelen van de taken wordt ook een deel van de formatieplaats overgeplaatst.
Ook loopt er een subsidieaanvraag voor het instandhouden van de landschapselementen bij het Interreg V project. Het betreft een
totaalbedrag van € 70.000,00 per jaar waarvan € 35.000,00 door het project worden gefinancierd. Daarvoor zal de samenwerking met het IKL
beëindigd moeten worden. (subsidie bijdrage € 10.000,00) De subsidie overeenkomst loopt dit jaar af. Op dit moment worden de
maaiwerkzaamheden voor het in standhouden van het Gentiaanklokje door het IKL uitgevoerd. Op dit moment is de bijdrage aan het IKL
€ 5.800,00. De maaiwerkzaamheden worden onderdeel van de nieuwe beheerovereenkomst die wordt afgesloten met Bosgroep Zuid
Nederland.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Onderdeel outsourcing Openbaar Gebied

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

7
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

83. Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud ‐ 5600102;5600103
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Keuze

Begroot

0
323.963

Minimum

Keuze

0
262.293

61.670

323.963

262.293

61.670

Voor dit budget worden de bomen gesnoeid, geïnspecteerd, rooien van bomen, bijhouden van gegevens in het systeem, onderzoeken
verricht naar de gezondheidstoestand van de bomen, controle Massaria, opschot verwijderen van bomen, opstellen van bestekken,
opruimen stormschade. Uitvoering coalitieprogramma.
nvt






Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Het knippen van vormbomen met een lagere frequentie
Het stam en wortelopschot zal niet meer van de bomen gehaald worden.
De controle van de Massariaziekte ( ziekte in platanen) vindt 1x per 3 jaar plaats. De bomen die vanuit de veiligheidsinspectie gerooid
moeten worden zullen niet meer vervangen worden door nieuwe bomen. Per situatie bekijken of de bomen weg kunnen en geen
bomen meer herplanten. Hierdoor het areaal verminderen.
Het bomenbestand niet verder uitbreiden. Geen nieuwe bomen meer planten in straten waar er geen staan.

Doordat het beeld en de kwaliteit van de bomen zal veranderen komen er meer klachten. Door het afbreken van takken uit platanen kan er
een risico ontstaan van vallende takken.(Schadeclaims) Door geen planmatig onderhoud meer te plegen worden de investeringen van de
afgelopen jaren te niet gedaan. Er zal weer achterstand in het snoeien komen, waardoor er weer meer overlast ontstaat richting bewoners.
(schadeclaims) Ad Hoc onderhoud zal leiden tot 40% verhoging van de kosten. Het niet verwijderen van stamschot en het niet meer
structureel snoeien van bomen kan leiden tot onoverzichtelijke en onveilige situaties, dood hout en eventuele schadeclaims. De laatste jaren
is er veel stormschade, sneeuwschade door klimaatsveranderingen hierdoor is het budget de laatste jaren sterk onder druk komen te staan
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

met het opruimen van takken. In het coalitieprogramma staat in iedere straat een boom. Dit zal niet meer actief ingevuld worden omdat er
ook areaal vermindering moet plaats vinden. De grote waardering van de jury’s over de kwaliteit en de hoeveelheid bomen wordt op lange
termijn teniet gedaan.

Stam en wortelopschot niet meer verwijderen,

Controle Massaria koppelen aan snoeiwerkzaamheden.

Geen nieuwe bomen meer planten

De vormbomen niet jaarlijks meer snoeien.

Doorgaan met planmatig boombeheer. Over een aantal jaren zal het merendeel van de bomen overgaan van de begeleidingsfase naar
de onderhoudsfase waardoor het grootste deel van de bomen niet 1x per 3 jaar gesnoeid worden maar 1x per 6 jaar.

Een goede voorlichting naar de burgers waarom er veranderingen plaats vinden. Dit voor aanvang van de doorvoering van de
bezuinigingen.

Geen bestrijding van ongedierte zoals luizen, kastanjemineermot en berkenwantsen etc.
Samenwerken met andere gemeenten bij het aanbesteden van de werkzaamheden Er heeft vorig jaar een nieuwe aanbesteding plaats
gevonden met zeer lage eenheidsprijzen. Door het planmatig boombeheer en de ervaring van de huidige aannemer is er scherp
ingeschreven. Ook hier geldt weer met minder geld meer kwaliteit. Kan eventueel na 2016 worden bijgesteld

De opdrachtformulering naar de aannemer veranderen en communiceren naar de burgers waarom er gekozen is voor de bezuinigingen.
Risico is dat er meer klachten over overlast van bomen komen. (bv luizen)

Samenwerken met andere gemeenten door middel van aanbesteden.

In 2012 is het bomenbeleidsplan vastgesteld. In 2014 is een beheerplan opgesteld. In het financiële plaatje is de financiële ruimten van de
onderhoudsgelden mee genomen in de uitvoering van het beleid. Door de onderhoudbudgetten te korten zal er een keuze gemaakt worden
of het vastgestelde beleid uitgevoerd gaat worden. Dit plan moet nog aangeboden worden.
Er is in 2009 een traject ingezet voor planmatig onderhoud. Hierdoor heeft er een inhaalslag plaats moeten vinden om de bomen op beeld te
brengen. Door de komende jaren dit planmatig boombeheer te continueren zullen erop termijn minder kosten nodig zijn om de bomen te
onderhouden. ( Betere kwaliteit en minder kosten). De zorgplicht wordt hierdoor ingevuld.
7
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

84. Zitbanken, Papierbakken en Hondentoiletten

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Zitbanken;Papierbakken;Hondentoiletten ‐ 5600200;5600201;5600301
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
Beperk
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐785
11.167

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

11.167

11.167

0

11.167

9.041

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Zitbanken vervangen €5677
product gerealiseerd?
Afvalbakken vervangen €5325
Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Er zijn minder afvalbakken in de toekomst en er kan meer vuil op straat terecht komen.
Minder banken doordat ze niet meer vervangen kunnen worden. Daardoor minder zitgelegenheid in de openbare ruimte
De banken vervuilen en nodigen niet meer uit om te gaan zitten.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Als er geen budget is kan er ook geen materiaal ingekocht worden.
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
niets
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
Minder zitbanken vervangen. Alleen de veel gebruikte locaties in het vervangingsplan opnemen. Weinig gebruikte zitbanken verwijderen.
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren Een optie kan zijn dat bewoners zelf de banken gaan onderhouden. Maar vervangingen zullen door de gemeente gedaan moeten worden.
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Dat de kwaliteit van de banken verminderd en dat in de toekomst er minder banken vervangen worden. Of minder afvalbakken afhankelijk
waar bezuinigd moet worden. Budget is een samenvoeging van 2 budgetten.
nee

7
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Categorie:
4 ‐ kan geschrapt worden

85. Groencompostering ‐ Geen bladkorven plaatsen

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Groencompostering ‐ 5600400
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
68.000

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

68.000

68.000

0

68.000

55.056

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Groencompostering: verwerking van groenafval dat alleen door de gemeentelijke organisatie wordt ingezameld: met name bladkorven en
product gerealiseerd?
illegaal gestort groenafval.
Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per
jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Geen inzameling van blad via de bladkorven.
Illegaal gestort groenafval laten liggen.
Rommelig straatbeeld
Geen onderhoud langs fietsroutes, men routes, ATB routes.
Klachten toename
Wat moet er gebeuren om het minimum Geen bladkorven plaatsen geeft besparing van €20.000,‐‐
waar te maken? (lijst met
Geen groenafval dat illegaal gestort is inzamelen.
besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Geen bladkorven: klachten, rommelig beeld
leveren om minimum te
Geen groenafval: klachten, rommelig beeld
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
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Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Door toepassing van minimum benchmark kan de aangepaste dienstverlening gecontinueerd worden.

Outsourcing is al overwogen.
De verwerking van groenafval uit eigen dienst zal er blijven (werkzaamheden die niet in het cultuurtechnisch‐bestek zitten en door de eigen
dienst worden uitgevoerd, bijvoorbeeld: groenonderhoud fietsroutes, men routes, atb‐routes).
Meer overlast door: zwerfvuil, blad blijft liggen. Beeld wordt anders.

Mogelijkheid bieden om gratis groenafval naar milieustraat te brengen bespaart op inzamelingskosten (tractie kosten). De verwerkingskosten
van de milieustraat worden hoger.

12
SBH A. Koppen
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

86. Overige toeristische en recreatieve aangelegenheden

Programma:
Economie
Product/FCL:
Ov.toeristische recr.aangelegenheden – 5601000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
Groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
18.860

Minimum

Keuze

0
15.270

3.590

18.860

15.270

3.590

Onder de genoemde lasten vallen uitsluitend de volgende bijdragen:
Jaarlijkse bijdrage routebureau Noord en Midden Limburg aan het beheer en onderhoud van het bovenregionaal fietsknooppuntensysteem.
Ontwikkeling digitale routeplanner.
n.v.t.

Uit onderzoek ‘samenwerken en uitbesteden’ is gebleken dat de huidige regionale samenwerking op deze wijze het meest efficiënt is.
Minder, kan niet binnen het regionale contract en uitvoeren door de eigen dienst is duurder. Niet doen betekent dat Weert dan de
ontbrekende schakel is in het grensoverschrijdend fietsroutenetwerk. Onderzocht kan worden of regionaal het budget naar de minimum
variant bijgesteld kan worden.

Afbreuk aan het regionaal voorzieningenniveau. Er wordt veel gebruik van gemaakt wat blijkt uit de monitor. Bovendien genereert dit
netwerk economische spin‐off.

Er ligt een regionale contractuele verplichting. Dit contract dient opengebroken te worden. Contractuele afspraken lopen t/m 2016. Bedrag is
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gebaseerd op aantal inwoners. De inhoud van de afspraken zijn terug te vinden bij onderdeel “activiteiten”.
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Is onderzocht in ‘samenwerken en uitbesteden’, dit blijkt niet rendabel.

Er ligt een regionale contractuele verplichting. Het contract moet opengebroken worden. Contractuele afspraken lopen t/m 2016. Bedrag is
gebaseerd op aantal inwoners. De inhoud van de afspraken zijn terug te vinden bij onderdeel “activiteiten”.

Geen.

Er ontbreekt het volgende budget, dat foutief in de format is weggeschreven bij 5601001 (VVV)
1. Onderhoud recreatieve voorzieningen/recreatieve routes E 30.335,‐
Er is in 2014 en 2015 in tegenstelling tot voorgaande jaren sprake geweest van het wegschrijven van het regulier budget ad € 30.335,‐ naar
een verkeerd product. Dit zal hersteld worden bij de eerstvolgende rapportage 2015.

11
SBH L. KOOPMANS
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

87. VVV

Programma:
Economie
Product/FCL:
VVV ‐ 5601001
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0

Keuze

Minimum benchmark

0

226.531

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

0

1.
2.

3.

226.531

226.531

0

226.531

183.409

Frontoffice VVV Weert (Bruna Weert): verkoop toeristische producten en informatieverstrekking.
Backoffice VVV Weert (gehuisvest samen met Centrum Management)
Acquisitie en loketfunctie lokaal bedrijfsleven, verzamelen, beheren en ontsluiten vrijetijdsinformatie en uitwisseling met regionale
instanties, ontwikkelen en produceren van informatie‐ en promotieproducten, distributietaken en verzorgen van promotietaken.
Regio VVV Midden‐Limburg: regiomarketing en regiopromotie.

Wat is de verklaring van eventuele
N.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
1. Inwoners en toeristen kunnen niet meer op een fysieke locatie terecht voor toeristische informatie en verkoop van producten.
2. Weert wordt geïsoleerd m.b.t. (digitale) informatievoorziening en promotie lokaal en regionaal.
3. Idem. 2, regionaal en bovenregionaal.
De activiteiten genoemd onder 1, 2 en 3 zullen niet meer plaatsvinden.
Geen productaanbod grenspark Kempen‐Broek en dalend aantal bezoekers (is gemonitord).
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Beëindigen van contracten. De huidige afspraken lopen contractueel t/m 2016 op basis van het door de gezamenlijk gemeenten Midden‐
Limburg vastgesteld businessplan.
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Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Beëindigen van contracten en onderzoeken van mogelijkheden naar volledige privatisering.

Haalbaarheid nader te onderzoeken, nagaan welke bezuinigingen door te voeren om meest optimale output te garanderen. Wel zal dit
ongeacht de variant die gekozen wordt consequenties hebben voor de te behalen resultaten.
Verdergaande samenwerking met bedrijfsleven en regio.

Onbekend, zal onderzocht moeten worden.

Zal onderzocht moeten worden.

De kosten dienen conform onderliggende contracten geïndexeerd te zijn, deze zijn in de meerjarenbegroting niet doorgerekend.
Elk jaar zijn op dit budget baten geboekt (2014 bedroegen deze € 15.000,‐), deze ontbreken in dit format.
De post onderhoud recreatieve voorzieningen en recreatieve routes is foutief onder dit budget opgenomen voor een bedrag van E 30.000,‐. Dit
dient overgeheveld te worden naar 5601000 (overig toeristische recreatieve aangelegenheden).
In bovenstaand budget zijn de personele lasten (deeltijd 2 fte in dienst bij CMW) opgenomen.
De baten hebben betrekking op inkomsten van het bedrijfsleven, zoals opbrengsten op arrangementen en bijdragen in kosten van promotie.
Er is in 2014 en 2015 in tegenstelling tot voorgaande jaren sprake geweest van het wegschrijven van het regulier budget ad € 30.335,‐ naar
een verkeerd product. Dit zal hersteld worden bij de eerstvolgende rapportage 2015. Dit betekent dat de kosten dus wel degelijk begroot
zijn.
Koppeling met Ov.toeristische recr.aangelegenheden – 5601000

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

11
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Categorie:
2 ‐ visie/coalitieakkoord

88. Evenementenbeleid ‐ Aanscherpen subsidiekader en beleidsregels opstellen

Programma:
Economie
Product/FCL:
Evenementenbeleid ‐ 5601002
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
20.000

Minimum

Keuze

0
16.193

3.807

20.000

16.193

3.807

Subsidies voor verschillende door derden georganiseerde evenementen.
Jaarlijks aanbod van activiteiten varieert.
o.a. Weert Swingt, Cultureel Lint, Bospop, NK handboog, Bantopa, Triathlon
NK handboog is bestuurlijk toegezegd voor 2015
Cultuurlint is toegezegd tot 2016
Weert Swingt en Bantopa zijn jaarlijks
De subsidie is een bijdrage in het tekort.

Subsidies alleen voor evenementen die het echt nodig hebben.
Maatschappelijk belang meenemen (bijvoorbeeld wel broedplaats voor jongeren maar niet de evenementen met een commerciele insteek.
Bospop is een landelijk bekend evenement met een grote spinn‐off.
Als subsidie vervalt dan gaan evenementen mogelijk niet door/of in andere vorm. Bospop kan bijvoorbeeld naar andere gemeenten
vertrekken.
Verschraling van cultureel aanbod. Aantrekkelijkheid van Weert als stad. Nadeel voor horeca.
Gevolgen voor de economie.
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)

Nieuw subsidie‐beoordelingskader vaststellen. Reeds toegezegde subsidies kunnen niet aangepast worden. Vanaf 2016 kan aanpassing
plaatsvinden.
€ 3.807 kan mogelijk bespaard worden. Wel moet eerst nagegaan worden welke toezeggingen als gedaan zijn.
Subsidie‐beoordelingskader vaststellen.
Organisaties zelf andere subsidiemogelijkheden laten aanboren. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid bij de maatschappij wordt gelegd.

Subsidiebeoordelingskader opstellen: wat wel met max. bedrag per categorie en wat niet
Overleg met de organisatoren van de evenementen
Overleg met andere partijen om initiatief te bevorderen
Subsidiebeschikkingen aanpassen etc.

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

12
SBH T. Joosten
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Categorie:
2 ‐ visie/coalitieakkoord

89. Koninginnedag ‐ Lintjesdragers anders fêteren

Programma:
Economie
Product/FCL:
Koninginnedag ‐ 5601100
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met

2018

Minimum

Keuze

Begroot

Minimum

0
6.245

Keuze

0
5.056

1.189

6.245

5.056

1.189

Oranjeconcert in Munttheater voor de gedecoreerden (koninklijke onderscheiding).

Op een goedkopere manier organiseren: bijvoorbeeld andere locatie, geen concert, light‐versie iets anders, een ander moment, bijdrage van
de deelnemers, of externe sponsoren vragen.
Voor beperkte groep heeft dit gevolgen, namelijk de organisatoren en de deelnemers.

Anders organiseren

Op een goedkopere manier organiseren: bijvoorbeeld andere locatie, geen concert, iets anders, een ander moment, bijdrage vragen.
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burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Nadenken over ander concept.
€ 1.189 kan bespaard worden. Afhankelijk van de keuze wat gedaan wordt kan eventueel nog meer bespaard worden.
Andere locatie, geen concert, iets anders, een ander moment, bijdrage vragen

Dit evenement wordt al lang georganiseerd. Heeft een traditie. Kan wel tegen het licht gehouden worden.
12
SBH T. Joosten
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

90. Doden‐ en bevrijdingsherdenking

Programma:
Economie
Product/FCL:
Doden‐/bevrijdingsherdenking ‐ 5601101
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
Groot (bij totale afschaffing)
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
12.911

Minimum

Keuze

0
10.453

2.458

12.911

10.453

2.458

Dodenherdenking 4 mei (herdenkingsbijeenkomst), stille tocht, kranslegging bij gedachteniskapel (4 mei), bevrijdingsfeest 5 mei, herdenking
bevrijding van Weert (22 september), herdenking bevrijding Swartbroek (november), fakkelestafette, kleine incidentele activiteiten.
De gemeente ondersteunt het Comité financieel voor praktische zaken:
Vergoeding voor: geluidsinstallatie, kransen, koffie ontvangst (ook buitenlandse) gasten, website, stoelen bij herdenkingen, vergunningen en
administratieve ondersteuning ter voorbereiding en tijdens activiteiten op 4 en 5 mei en 22 september.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Voor Fakkelestafette (bedrag € 6.300 – herdenking 22 september). Zie hiervoor http://www.fakkelestafette‐weert.nl. De gemeente
ondersteunt de organisatie van de Fakkelestafette financieel.
Daar staat precies beschreven wat de Fakkelestafette al meer dan 60 jaar betekent voor het herdenken van de bevrijding van Weert.
N.v.t.

Beperken tot kernactiviteit doden‐ en bevrijdingsherdenking (4 en 5 mei). De financiële ondersteuning door de gemeente zal verminderd
worden, waardoor de stichtingen afhankelijke worden van andere geldstromen

Beperkt. Een aantal bovengenoemde zaken zouden dan niet meer georganiseerd kunnen worden.
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Vrijheid is een groot goed. Als je denkt aan de aanslagen in Parijs, Oekraïne en IS dan kun je je dat voorstellen. Meer dan ooit is het
herdenken van slachtoffers van oorlogen en vredesmissies en het vieren van de vrijheid actueel.
Als je dat niet meer zou doen heeft dat grote maatschappelijke gevolgen.
Er kan wel een versobering uitgevoerd worden. Denk dan aan geen krans maar een bloemstukje, geen muzikale omlijsting, geen geluid, geen
stoelen huren voor de veteranen die slecht ter been zijn geen koffie meer achteraf etc.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Versobering doorvoeren. Dat moet besproken worden zowel met het comité als met de Fakkelestafette. Denk aan muzikale omlijsting, geen
assistentie meer van defensie of anderszins. Geen geluidsinstallatie geen verkeersregelaars etc.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Alle activiteiten zowel van het comité als van de Fakkelestafette worden uitgevoerd door vrijwilligers. Een deel van het budget comité is voor
administratieve ondersteuning van het centrummanagement.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Dit betekent dat de gemeente in overleg met treden met het comité en de organisatie van de Fakkelestafette over de financiële
ondersteuning van de gemeente. Huidige afspraken zullen dan moeten worden herzien.

N.v.t.

11
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209

Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

91. Carnaval

Programma:
Economie
Product/FCL:
Carnaval ‐ 5601102
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
25.900

Minimum

Keuze

0
20.970

4.930

25.900

20.970

4.930

Subsidie aan VV De Rogstaekers (organisatie optochten Centrum en Bonte Avonden) en het Jeugdprinsetreffe.
N.v.t.

Een lagere subsidie voor de genoemde activiteiten.

Mogelijke verschraling van het volksfeest carnaval.
Geen overgangsregeling, subsidie direct terugbrengen naar het minimum.
N.v.t.

De afspraken liggen vast in de subsidieverordening en worden vertaald in de subsidiebeschikking. Aanpassing en uitvoering van de
(gewijzigde) verordening kost circa 2 jaar.
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(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

In twee jaar tijd de subsidie naar beoogd minimum brengen. Het is wel mogelijk om te differentiëren naar soort activiteit, bijv. alleen de
Bonte Avond subsidiëren en niet meer de stadsoptochten.

8
SBH W. Truyen
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

92. Volksfeesten

Programma:
Economie
Product/FCL:
Volksfeesten: sector Ruimte ‐ 5601104
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0

Minimum

Keuze

0

7.034

5.695

1.339

7.034

5.695

1.339



Organiseren Oranjevrijmarkt: publicaties verzorgen, verkeersmaatregelen plannen/regelen, organisatie personeel + tractie,
afvalverwijdering
 Organiseren Herdenkingsbijeenkomsten: idem
 Faciliteren Carnavalsoptocht met dranghekken, verkeersborden.
 Faciliteren Kinderplein
 Faciliteren optocht St. Nicolaas en Huis van St. Nicolaas met dranghekken en toiletwagen
 Faciliteren overige evenementen
Geen wettelijke taken!
Het organiseren en faciliteren van de “eigen” evenementen van Weert. Het optreden als gemeentelijk contactpersoon voor
evenementenorganisaties. Het leveren van ondersteunende diensten bij de uitvoering.
nvt

Beschikbaar te stellen materialen beperken tot alleen veiligheidsmaatregelen (borden, dranghekken). Geen faciliteiten voor comfort
(toiletwagens) of uitstraling (vlaggenmasten)

Imagoverslechtering Weert door vermindering en verschraling evenementen met gevolgen voor economisch klimaat
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Parkeeropbrengsten verminderen.
Communiceren met betrokkenen dat gemeente deze activiteiten minder ruim organiseert of (indirect) faciliteert.
Organisatie overdragen aan particulieren met als vertrekpunt: gemeente beëindigt haar inzet of beperkt die tot die festiviteiten die
bestuurlijk relevant worden beschouwd.

Het vaststellen van evenementen in de jaarlijse evenementen kalender. Dit betekent dat het aantal evenementen terug gebracht wordt en
hiertoe een voorstel uitwerken.

3
SBH H. van Buggenum
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

93. Stadskermissen en overige kermissen ‐ Hoger rendement kermis

Programma:
Economie
Product/FCL:
Stadskermis en overige kermissen ‐ 5602000;5602100
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐484.680
160.306

Minimum

Keuze

‐484.680
129.790

30.516

160.306

129.790

30.516

Organiseren van de stadskermis en de dorpskermissen, Tungelroy, Altweerterheide, Swartbroek en Stramproy.
Dit houdt in: handhaving, terreinen klaar maken, vergunningen afgeven, maken en uitvoeren van kermisplan (programma maken en
attracties contracteren), communicatieplan, parkeerplan , verkeersplan, veiligheidsplan en calamiteitenplan, inclusief de daarbij behorende
contracten.
Niet van toepassing.

Benchmark minimum invoeren in Weert is mogelijk door:
Alleen nog organiseren van de stadskermis en dorpskermis Stramproy. De stadskermis heeft een positieve exploitatie en de kermis in
Stramproy kent een neutrale exploitatie. De andere dorpskermissen hebben een negatieve exploitatie
Representatie versoberen en promotie ombuigen. (Bijdrage derden inzetten voor promotie.)
Inzetten verhogen parkeeropbrengsten.
Effecten leefbaarheid van de drie kerkdorpen. Kermis is een verbindende factor in een dorpsgemeenschap. Het levert een bijdrage aan de
sociale cohesie van de inwoners.
Overleg met de drie dorpsraden.
Communicatieplan aanpassen.
Parkeerplan aanpassen. Aanpassing verordening is niet nodig.
Kermisplan aanpassen op het gebied van representatie.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Voor de drie dorpskernen betekent dit de organisatie zelf oppakken.

Zie hierboven

Alleen nog de stadskermis organiseren.
Dit levert geen verdere bezuiniging op ten opzichte van de minimale variant.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

4
SBH M. Smeets
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

94. Bossen IJzeren Man en hertenkamp

Programma:
Economie
Product/FCL:
Bossen IJzeren Man en hertenkamp ‐ 5603100
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐26.796
62.197

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐23.325
0

62.197

62.197

0

62.197

50.357

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
- Exploitatie en beheer en onderhoud Kinderboerderij Hertenkamp
product gerealiseerd?
- Beheer en onderhoud bosgebied IJzerenman
Wat is de verklaring van eventuele
Het verschil in de baten is niet verklaarbaar. Dit is met ingang van begrotingsjaar 2015 gesteld op € 15.000,‐‐ te genereren aan inkomsten op
verschillen in bedragen per jaar?
de kinderboerderij Hertenkamp. Hiertoe moet nog een voorstel worden uitgewerkt.
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
De kinderboerderij Hertenkamp wordt jaarlijks door circa 30.000 bezoekers bezocht. Het schrappen van deze dienstverlening zal
aanzienlijke verontwaardiging opleveren bij een omvangrijke groep inwoners.
Het bosbeheer niet meer uitvoeren leidt op lange termijn tot verwaarlozing (herkenbaarheid paden) en op de middellange termijn tot
onveilige situaties (overwoekering, omvallend hout).
De recreatieve waarde en aantrekkingskracht van het gebied vermindert. De educatieve waarde voor kinderen in het omgaan met
dieren wordt niet meer beschikbaar gesteld.
Wat moet er gebeuren om het minimum
- Sluiting en verkoop locatie kinderboerderij genereert eenmalige opbrengst
waar te maken? (lijst met besparingen)
- Verkoop levende have en verzorgingsmaterieel genereert eenmalige opbrengsten
- Verkoop bosgebied IJzerenman aan natuurbeheerorganisatie genereert eenmalige opbrengst of andere mogelijkheid is het in
gebruik geven aan geïnteresseerden
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Tot stand brengen van de (verkoop)transacties en het uitvoeren van de verzorging en onderhoudsmaatregelen tot het moment van
leveren om minimum te realiseren?
overdracht aan nieuwe eigenaar.
(acties en risico’s)
- Inzet verkoopproces locatie kinderboerderij, te verwachten financieel resultaat medio 2018 (conjunctuur gevoelig)
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Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Verkoop levende have en materieel, te verwachten opbrengst binnen 3 mnd. na besluitvorming.
Inzet verkoopproces bosgebied, te verwachten financieel resultaat medio 2017 (conjunctuur gevoelig)

Aan de minimum benchmark (besparing van ca. 30% ten opzichte van begroting 2015) kan worden voldaan.
Hertenkamp blijft in het dienstverleningspakket van de gemeente Weert, bezuiniging wordt niet merkbaar voor inwoners.
- De directe kosten van de kinderboerderij Hertenkamp reduceren tot een bedrag van Euro 37.161 door:
1. Begrotingspost elektriciteitsverbruik aanpassen op werkelijke kosten, per direct realiseerbaar.
2. De aanschaf en vervanging van materialen en goederen beperken dan wel meerjarig spreiden, per direct realiseerbaar.
3. De kosten voor medische verzorging levende have bewaken, per direct realiseerbaar.
4. De inleen van 1 medewerker beëindigen, na 3 mnd. realiseerbaar.
5. De doorbelasting van niet operationele inzet (uren) tegen het licht houden, in begroting 2016 realiseerbaar (jan. 2016).
Het onderhoud aan het bosgebied IJzerenman wordt extensiever en gaat van verzorgd bosgebied naar natuurlijk bosgebied. De kosten voor
het onderhoud aan het bosgebied IJzerenman reduceren tot een jaarlijkse maximum van uitgaven aan natuurlijk bosbeheer ten bedrage van
Euro 13.196,‐‐, per jan. 2016 realiseerbaar.
Interesse voor het omvormen naar zorgboerderij is minimaal vanwege de omvangrijke investeringen in aanpassingen aan de faciliteiten voor
de doelgroepen. Bezien kan worden of andere samenwerking met private partijen mogelijk is.
Het zelf doen heeft de laatste jaren geleidt tot een aanzienlijke kwaliteitsimpuls. Vanuit het ingevoerde locatiebeheer is intensief gestuurd op
kostenreductie.
Openingstijden aanpassen om tot besparing te komen. Indien de openingsdagen (7 dagen per week) van de kinderboerderij worden
teruggebracht naar de openingstelling op de dagen met de meeste bezoekers (max. 3 dagen per week) is er op het gebied van personele
kosten een besparing te realiseren. De directe en indirecte kosten blijven gelijk.
Bosgebied IJzerenman in beheer en onderhoud laten organiseren door externen
De kinderboerderij ondervindt geen merkbare gevolgen van het invoeren van het benchmark minimum. De inleenovereenkomst personeel
met de externe partij wordt beëindigd.
Het invoeren van natuurlijk bosbeheer heeft geen merkbare kwantitatieve consequenties voor de gebruikers. De overeenkomst met de
externe beheerorganisatie wordt beperkter (kwalitatieve consequenties) door het reduceren van de financiële middelen.
Ter overweging is het mogelijk om de openingsdagen van de kinderboerderij (7 dagen per week) terug te brengen naar een opening op
alleen de drukste bezoekmomenten in de week (woensdag, zaterdag en zondag). Hierdoor is alleen een besparing op personele kosten
mogelijk. Met betrekking tot de directe en indirecte kosten levert dit geen kostenreductie op, deze dienen te worden gehandhaafd op het
minimum niveau van de benchmark.
Taakstelling begroting 2015 (begrotingsbehandeling najaar 2014) voor het behalen van inkomsten voor een bedrag van Euro 15.000,‐‐ op
jaarbasis is nog in onderzoek. De kosten voor diervoer zijn niet in de begroting 2015 opgenomen. In de begroting van de minimum variant
volgens de benchmark is dit aangepast (met + Euro 8.416,‐‐).
Het schrappen van de taak is mogelijk omdat de kinderboerderij tot het dienstverleningspakket behoort en er geen wettelijke verplichting
toe is. Bij het schrappen berust er wel een wettelijke verplichting bij de gemeente voor de zorgplicht voor de objecten zolang deze in
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eigendom en onder verantwoording van de gemeente vallen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

9
Peet Dekker
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

95. IJsbanen

Programma:
Economie
Product/FCL:
IJsbanen ‐ 5603200
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
11.497

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

11.497

11.497

0

11.497

9.308

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Inrichten van de natuurijsbaan, plaatsen van verlichting, plaatsen van fietsrekken en afvalbakken, het plaatsen van waarschuwingsborden bij
product gerealiseerd?
slecht ijs
Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Er kan niet meer geschaatst worden op de natuurijsbaan.
Wat moet er gebeuren om het minimum Niets meer
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Geen, er zijn geen afspraken met externe partijen.
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
Dan kan er nog met verlichting geschaatst worden. Maar er wordt niet meer geveegd en er worden geen banken en afvalbakken meer
benchmark (laatste kolom)?
geplaatst. De weersomstandigheden van de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat er niet geschaatst kon worden.
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren nvt
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

nvt

Op de Noorderlaan is vaste verlichting aanwezig. Bij langdurige vorst kan hier in de avonduren geschaatst worden. Ook is dit jaar in het St
Franciscushuis een schaatsbaan aangelegd. Meer dan 20.000 bezoekers. Ook zijn er initiatieven vanuit de wijk en dorpsraden om een
schaatsvoorziening binnen de wijk te realiseren.

7
SBH W. OP T ROODT
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

96. Natuurkampeerterrein

Programma:
Economie
Product/FCL:
Natuurkampeerterrein ‐ 5603201
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐1.025
2.067

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐1.025
0

2.067

2.067

0

2.067

1.674

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Herstel van het terrein waar de natuurijsbaan is geweest (is gedeelte van natuurkampeerterrein), en het ruimen van blad op het terrein
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? De huurder zal bij geen onderhoud/herstel terrein natuurijsbaan, een slechter grasveld terug krijgen en hier bij geen zelfwerkzaamheid last
van hebben tijdens de zomerperiode.
De huurder zal ten behoeve van zijn klanten/kampeerders meer zelf moeten doen.
Huurder betaalt op dit moment aan jaarhuur € 2.330,26 en ontvangt van de gemeente € 1.199,16 voor onderhoud ( los van de
werkzaamheden als gevolg herstel terrein natuurijsbaan wat via de gemeente gebeurt).
Wat moet er gebeuren om het minimum Niets meer
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
De beheerder van de camping informeren dat er geen onderhoud/herstel terrein natuurijsbaan meer wordt gepleegd per 01.01.2016.
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
Het blad wordt geruimd wordt en het gras gemaaid na het gebruik van het terrein als ijsbaan.
benchmark (laatste kolom)?
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(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

nvt

Geen

De camping wordt verhuurd aan een uitbater. De huur kan verhoogd worden waardoor meer inkomsten gegenereerd worden. Dit kan pas
vanaf 14.03.2024 ( de huidige huurovereenkomst loopt gelijk op met de erfpachtovereenkomst die Stichting Provisus met de gemeente
heeft gesloten.) In deze huurovereenkomst is het vergoedingsbedrag voor regulier onderhoud van € 1.199,16 opgenomen. Het extra
herstel/onderhoud vervalt als de natuurijsbaan niet meer aangelegd wordt, als oorzakelijk gevolg. Blijft de natuurijsbaan aangelegd worden
dan nog kan dit extra onderhoud ter discussie gesteld worden. Het huurcontract vermeldt niets hierover.

7
SBH W. OP T ROODT
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Categorie:
4 ‐ kan geschrapt worden

97. Passentenhaven

Programma:
Economie
Product/FCL:
Passantenhaven ‐ 5603202
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐9.460
4.603

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐9.460
0

4.603

4.603

0

4.603

3.727

- Innen van ligplaatsgelden
- Onderhoud haven
- Reinigen toilet in de haven
Niet van toepassing

Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Gemeente ontvangt inkomsten door verhuur van de ligplaatsen. De door de gemeente gefaciliteerde voorzieningen beïnvloeden sterk de
aantrekkelijkheid van de passantenhaven. Schrappen van de taak leidt tot:
- Geen toilet faciliteiten
- Geen onderhoud haven
- Geen nutsvoorzieningen zoals stroom en water faciliteiten.
Hierdoor wordt de passantenhaven niet meer dan een aanlegsteiger, zonder faciliteiten. Andere benadering is om de inkomsten te verhogen.
Wat moet er gebeuren om het minimum
 Contract onderhoud opzeggen
waar te maken? (lijst met besparingen)
 Nutsvoorzieningen afsluiten
 Toilet afsluiten
 Hogere inkomsten genereren
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
 Contract onderhoud opzeggen
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leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)

-

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroep nummer:
Naam budgethouder:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nutsvoorzieningen afsluiten
Toilet afsluiten
Hogere inkomsten genereren

28 januari 2015 heeft de raad ingestemd met een huurverhoging van € 7,‐ naar € 10,‐ per dag per bezette ligplaats. Een verdere
verhoging van het tarief is een optie om de inkomsten te verhogen.
Onderhoudsfrequentie verlagen
Goedkoper onderhoud inkopen
Onderzoeken of ondernemers of omwonenden van de Werthaboulevard en Passantenhaven betrokken kunnen worden bij de
verhuur en exploitatie van de passantenhaven.
Bestuderen of ondernemers in de omgeving een toiletvoorziening beschikbaar stellen, zodat de gemeente de openbare voorziening
kan sluiten.
Ondernemers laten participeren bij het beschikbaar stellen van de voorzieningen in de passantenhaven.
Een andere optie is om de binnenhaven aan een derden ( incl. havenrechten) te verkopen/verhuren.
Verhoging van liggeld.
Onderhoudsfrequentie verlagen.
Op niet aanbesteden met een groter aanbestedingsvoordeel voor het reiniging van het toilet.
Onderhoud bij verenigingen onderbrengen als compensatie voor gebruik grond of binnen haven.
Verhuur van geschikte lig plaatsen wordt minder aantrekkelijk.
Hogere liggelden innen (tarieven op nieuw bijstellen).
Onderzoeken of ondernemers omwonenden Werthaboulevard en Passantenhaven betrokken kunnen worden bij de exploitatie van
de passantehaven.
Onderzoeken of vrijwilligers en verenigingen het onderhoud op zich kunnen nemen

Dit product levert een inkomsten voor de gemeente. De lasten zijn lager dan de baten.
De passantenhaven is niet geschikt voor boten dieper dan ca. 80 cm. De passantenhaven zal in de toekomst uitgediept moeten worden. Dit
zal niet via dit budget lopen, maar via een nog aan te vragen prioriteit.
Om het minimum in te voeren is er nog een éénmalige inzet nodig om dit in te voeren.
10
SBH T.Peeters

224

Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

98. Volkstuinencomplex

Programma:
Economie
Product/FCL:
Volkstuinencomplex Lamershof ‐ 5603204
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐14.580
8.728

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐14.580
0

8.728

8.728

0

8.728

7.067

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Het groen wordt gesnoeid, het gras gemaaid, het hekwerk wordt gerepareerd en er wordt gravel geleverd voor het onderhoud aan de paden
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
nvt
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? De aantrekkelijkheid van het park vermindert sterk omdat het onderhoudsbeeld veranderd. De opbrengst van de moestuin kan verminderen
door schaduwwerking
Wat moet er gebeuren om het minimum Niets meer
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
De huurder op de hoogte brengen dat er geen onderhoud meer wordt gepleegd. Risico is dat de huurovereenkomst opgezegd wordt met de
leveren om minimum te realiseren?
gemeente. De huurprijs is kostendekkkend.
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
Dat het onderhoudsniveau op onderdelen aangepast moet worden met betrekking tot gras maaien en onderhoud groen
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Is onderdeel van het groencontract. Kan in 2016 aangepast worden.

Niets

Bezien of er interesse is voor het overnemen van het terrein en privatiseren.
Ook kan er naar de inkomsten gekeken worden. Verhoging van de huur.

7
SBH W. OP T ROODT
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

99. St. Rumolduskapel en St. Theuniskapel

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
St. Rumolduskapel en St. Theuniskapel ‐ 5800001;5800002
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Overige recreatieve voorzieningen
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
1.815

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

1.815

1.815

0

1.815

1.470

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Verzekering, onderhoud en beheer van de Rumolduskapel en St. Theuniskapel. Dit is beeldbepalend vastgoed.
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
Geen verschillen in bedragen.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Verpaupering van de beeldbepalende panden.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren

Geen verzekering en onderhoud meer.

Verzekering opnieuw aanbesteden. Onderhoudscontracten ontbinden. Voor beide kapellen is € 1.000,‐ geraamd onderhoud. Dit kan jaarlijks
bekeken worden.

We gaan vergoeding vragen voor het gebruik van de panden.
Goedkopere verzekering afsluiten.
Versoberen huidig onderhoud.
Gebruiksovereenkomsten opstellen
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Mogelijke inzet vrijwilligers voor onderhoud

Sociale cohesie kan toenemen bij inzet vrijwilligers

Er wordt geen alternatief genoemd.

De Rumolduskapel heeft een relatie met het product Volksfeesten/herdenking en bevrijding Deze relatie is zowel financieel als
herdenkingsmonument/plaats. De relatie is de locatie. Het betreft hier cultureel erfgoed. Slopen houdt in dat er beeldbepalende panden
verdwijnen.
5
SBH L. Hotterbeekx
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

100. Lokale omroep

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Lokale omroep ‐ 5801000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Overige recreatieve voorzieningen
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
41.415

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

41.415

41.415

0

41.415

33.531

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Subsidiëring van de streekomroep Weert FM. Uitzendvergunning van 2013 ‐ 2018. Ondersteuning van gemeente in die periode verplicht
product gerealiseerd?
(Mediawet).
Wat is de verklaring van eventuele
N.v.t.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Mogelijk wegvallen van de streekomroep Weert FM of inperking van uitzendmogelijkheden. Niet voldoen aan de eisen van de Mediawet.
Het maatschappelijk effect is dat het publiek lokale media‐aanbod verschraalt.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?

Subsidieverordening aanpassen en afbouwregeling toepassen. Verplichtingen lopen tot 2018.
De zendmachtiging is door het commissariaat van de Media afgegeven in juni 2013 (voor 5 jaar).
De afspraken liggen vast in de subsidieverordening en worden vertaald in de subsidiebeschikking. Aanpassing en uitvoering van de
(gewijzigde) verordening kost circa 2 jaar.
Subsidieverordening aanpassen en afbouwregeling toepassen.

Een subsidiebedrag van 75% van het huidige bedrag. Eventuele keuzes zijn aan de ontvanger.
Nader bezien of huurcomponent (ruim € 13.000,= ) in het subsidiebedrag van € 41.000,= nog langer gesubsidieerd moet worden (cfm
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(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

subsidieverordening professionele instellingen).
N.v.t.

Verschraling van lokale omroep (onafhankelijke publieke informatieverstrekking).

N.v.t.

8
SBH W. Truyen
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

101. Speelplaatsen

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Speelplaatsen ‐ 5802000
Hoofdfunctie/functie:
Cultuur en recreatie/Overige recreatieve voorzieningen
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
219.521

Minimum

Keuze

0
177.733

41.788

219.521

177.733

41.788

Onderhoud, vervangingen, inspecties, reparaties van speeltoestellen en het schoonhouden van de zandondergronden.
nvt

De invulling van de zorgplicht. Dit is een wettelijke taak in het kader van de aansprakelijkheidsstelling. De speeltoestellen worden gekeurd en
daar waar nodig gerepareerd. Vervangingen van speeltoestellen wordt tot een minimum beperkt. Er blijft nog maar € 60.000 over voor
vervangingen.
Ook zal met wijk‐ en dorpsraden moeten worden gekeken of zij speelvoorzieningen kunnen overnemen. Ook zal op basis van frequentie van
gebruik een afweging gemaakt worden welke speelvoorzieningen verwijderd kunnen worden.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Door nog meer te korten op het budget zal er weinig of geen vervanging van speelvoorzieningen meer plaats vinden. Leegstand in de
speelvoorzieningen zal dan in de loop van de jaren aan de orde zijn. Er verdwijnen speelvoorzieningen
Minder vervangingen van speeltoestellen en toestellen verwijderen zodat de onderhoudskosten lager worden. Alternatieven zoeken voor
vervanging speelzand. Inspecties en reparaties behoort tot de invulling van de zorgplicht.

Welke manieren van anders organiseren

Met wijk‐ en dorpsraden bekijken of er zaken door hun overgenomen kunnen worden. Ook het gesprek met hun voeren welke
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

speelvoorzieningen nog veelvuldig gebruikt worden en welke weg kunnen. Ook punt Welzijn hierin meenemen om te bezien of er andere
financieringsmogelijkheden zijn. Ook bezien of taken overgedragen kunnen worden aan derden(stichtingen) Samenwerken met andere
gemeenten bij aanbestedingen. Deze actie moeten ter aanvulling worden uitgevoerd om het minimum te bereiken.

Op het gebied van inkoop speeltoestellen heeft al een aanbesteding met meerdere gemeente plaats gevonden. Dit kan in de toekomst evt.
ook voor de inspecties. Met wijk en dorpsraden bekijken of er zaken door hun overgenomen kunnen worden. Ook het gesprek met hun
voeren welke speelvoorzieningen nog veelvuldig gebruikt worden en welke weg kunnen. Ook punt Welzijn hierin meenemen om te bezien of
er andere financieringsmogelijkheden zijn. Ook bezien of taken overgedragen kunnen worden aan derden(stichtingen) Samenwerken met
andere gemeenten bij aanbestedingen.
In het speelruimteplan zijn 4 scenario’s uitgewerkt maar dit is om financiële redenen aangehouden. De keuze bestaat uit de onderstaande
scenario’s (uitgewerkt in een beheerplan):
 Huidige situatie extra benodigde middelen € ‐152.134. Hiermee blijft het huidig aanbod speelvoorzieningen in wijken gelijk.
 De secundaire speeltoestellen worden eenmalig verwijderd. Op wijkniveau ontstaat een fors tekort aan speeltoestellen. Dit
vraagt om extra investering € ‐ 72.271.
 Realiseren optimaal speelvoorzieningenniveau vraagt om extra investering € ‐ 144.859. Aan de hand van het aantal kinderen in
een wijk wordt het aantal speeltoestellen bepaald. Na eenmalige investering voor herinrichting nemen structurele
onderhoudskosten meerjarig af.
 Budget leidend voor vervanging € 0 Het verwijderen, afvoeren, verplaatsen en vervangen van speeltoestellen vormt sluitpost op
de begroting. Het stellen van prioriteiten in hoofd‐ en nevendoelstellingen (m.u.v. de 20% bezuinigingsopgave) in relatie tot het
beschikbare budget blijft een aandachtspunt.
De genoemde getallen zijn extra nodig om de speelvoorzieningen in stand te houden.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Het speelruimte plan wordt ook nog separaat aangeboden.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

7
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

102. Bijstandsverlening ‐ Voortzetten uitkeringen participatiewet
Programma:
Product/FCL:

Zorg
Bijstandsverlening;Uitkeringen bijstand;Uitkeringen BZ starters en gevestigden ‐
6100000;6100001;6100003;6100004
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Bijstandsverlening
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Minimum

2018
Keuze

Begroot

‐13.338.004
13.169.457

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Minimum

Keuze

‐13.338.004
10.282.126

2.887.331

13.169.457

10.282.126

2.887.331

Uitkering verstrekking, wordt bepaald door aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (voormalig Wet Werk en Bijstand en voormalig
Wajong).
Bijstandsverlening Besluit Zelfstandigen , BBZ, verstrekking wordt bepaald door aantal aanvragen.
Activiteiten bestaanm uit:het afhandelen van aanvragen levensonderhoud en BBZ, het verwerken van mutaties aangeleverd door klanten,
heronderzoeken op basis van signalen van het inlichten bureau, wettelijke aanpassingen doorvoeren, het voorlichten van groepen klanten,
afhandelen van vragen van klanten, afhandelen vragen bewindvoering, heronderzoeken ikv fraude inclusief huisbezoeken, vragen
beantwoorden van bewindvoering en vragen van ketenpartijen.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum

Omvang uitkeringsbestand is per gemeente verschillend.
Omvang wordt bepaald door instroom en uitstroom. Op beide onderdelen wordt strak gestuurd om de instroom te beperken en de
uitstroom te bevorderen. Werk.kom realiseert de uitstroom (Bemiddelingsorgaan van de gemeente Nederweert, Weert en de Risse)
Uitkeringen hebben een wettelijk kader. De hoogte van de uitkering is niet beïnvloedbaar is

Investeren in meer personeel gericht op uitstroom en voorkomen instroom. Acquisitie nieuwe bedrijven richten op arbeidsaanbod.
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waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Meer samenwerken in de regio door middel van één uitvoeringsorganisatie. Beleidsmatig wordt er zeer goed in Midden Limburg
samengewerkt. Op uitvoeringsniveau kiezen de gemeenten er nog steeds voor om de uitvoering in eigen handen te houden.

Extra inzet op uitstroom, kosten gaan voor de baat.
Acties: acquisitie richting nieuwe bedrijven afstemmen op arbeidsaanbod.

Er is een reële mogelijkheid dat Weert in 2015 een tekort heeft op het BUIG‐budget (BUIG = rijksvergoeding voor uitkeringen WWB, IOAZ
EN IOAW) van meer dan 7,5%.
Oorzaken zijn: een voorzichtig herstel crisis, de verdubbeling van de taakstelling huisvesting asielzoekers, verdeelmodel BUIG. Bij een tekort
van meer dan 7,5% kan de gemeente in 2016 eenmalig een aanvraag indienen om dit tekort deels te compenseren mits er in 2015 een plan is
ingediend bij het college met maatregelen om dit te voorkomen. Collegevoorstel wordt nu gemaakt inclusief een plan van aanpak voor 2015.
Uitstroom door 65+ is een autonome factor. Dit betekent lagere lasten. Het aantal 65 plussers dat in of uitstroomt is niet beïnvloedbaar.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

4
Kees Joosten
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

103. Sociale werkvoorziening

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Sociale werkvoorziening ‐ 6110001
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Werkgelegenheid
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Rijksgelden 3D’s
WSW/participatie
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Minimum
0
9.533.949

9.620.101

2018
Keuze

Begroot

Minimum

Keuze

0
Dit bedrag heeft betrekking op de taken binnen de
decentralisatie WSW/participatie
5.751.137

3.868.964

920.101

5.751.137

3.868.964

Uitvoering Wettelijke regeling Sociale werkplaatsen. Bijdrage € 25.477 p.p.(SE)wordt doorbetaald aan de Risse. Hiervoor ontvangt de
gemeente € 9,6 miljoen. Uitvoering van taakstelling in handen gegeven van De Risse. De Risse slaagt er al jaren in om dit zonder extra
tekorten uit te voeren (dit in tegenstelling tot veel andere WSW‐bedrijven).
nvt

De uitgaven worden bepaald door de omvang van de WSW populatie, de uitstroom is niet beïnvloedbaar.
We krijgen nu € 9,6 miljoen voor salarisbetaling, komen we hierop tekort dan gaat dit t.l.v. het weerstandsvermogen Risse of het Participatie‐
budget.

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
geen
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

nvt

Welke manieren van anders organiseren

nvt
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

nvt

nvt

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

nvt

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

13
SBH M.v.d.Ven
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

104. Overige sociale werkvoorziening

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Overige sociale werkvoorziening ‐ 6110002
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Werkgelegenheid
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐811
3.526

Minimum

Keuze

‐811
2.108

1.418

3.526

2.108

1.418

Wettelijke verplichting SW‐raad in te stellen (betreft vergaderingen elders)
De activiteiten bestaan uit reiskosten vergoeding en uit vergoeding voor kosten voor bijscholing.
nvt

De onkostenvergoeding kan minder, deze vergoeding wordt bepaald door de trainingen en de externe vergaderingen die bezocht worden.
Krijgt men minder vergoeding dan zal men minder naar trainingen en naar externe vergaderingen kunnen gaan.
nvt

nvt
nvt
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Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

nvt

nvt

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
nvt
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

13
SBH M.v.d.Ven
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

105. Wet inschakeling werkzoekenden

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Wet Inschakeling Werkzoekenden ‐ 6111000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Werkgelegenheid
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Rijksgelden 3D’s
participatie
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Minimum

2018
Keuze

Begroot

Minimum

Keuze

0
1.410.287

1.847.433

Dit bedrag heeft betrekking op de taken binnen de
decentralisatie van taken participatie
1.104.442

742.991

1.847.433

1.104.442

742.991

Activiteiten om mensen met een bijstandsuitkering (966 mensen in uitkering) aan het werk te krijgen (bijv. werk.kom, activering en werk)
Opleiding en trainingen voor werkzoekenden, Afdekken van tekorten bij de WSW.
Activiteiten: wettelijke taken in het begeleidenvan werkzoekenden.
nvt

Bezuiniging op uitvoeringsactiviteiten zorgt voor meer mensen in de uitkering. Instroom neemt toe door economische omstandigheden,
instroom statushouders (extra taakstelling).
We hebben meer taken gekregen en een uitbreiding van de doelgroep, in combinatie met een afname van het budget. Daarbij hebben we
een verdubbeling van de taakstelling voor huisvesting van statushouders, ook voor deze extra tak hebben we geen geld gekregen.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren

1 organisatie voor de uitvoering in de regio.
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Nvt

Investeren in meer personeel t.b.v. meer uitstroom.

13
SBH M.v.d.Ven

240

Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

106. Uitkeringen IOAW ‐ Voortzetten IOAW

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Uitkeringen IOAW ‐ 6120000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
887.926

Minimum

Keuze

0
636.793

251.133

887.926

636.793

251.133

Uitkering verstrekking, wordt bepaald door aantal uitkeringsgerechtigden IOAW (Wet Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers) .
Activiteiten bestaan uit: het afhandelen van aanvragen levensonderhoud IAOW, het verwerken van mutaties aangeleverd door klanten,
heronderzoeken op basis van signalen van het inlichten bureau, wettelijke aanpassingen doorvoeren, het voorlichten van groepen klanten,
afhandelen van vragen van klanten, afhandelen vragen bewindvoering, heronderzoeken ikv fraude inclusief huisbezoeken, vragen
beantwoorden van bewindvoering en vragen van ketenpartijen.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?

Omvang uitkeringsbestand is per gemeente verschillend.
Omvang wordt bepaald door instroom en uitstroom. Op beide onderdelen wordt strak gestuurt om de instroom te beperken en de uitstroom
te bevorderen. Werk.kom (= Bemiddelingsorgaan van de gemeente Nederweert, Weert en de Risse) realiseert de uitstroom.

Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

De uitkering en uitvoering is een wettelijk vastgestelde basisvoorziening.

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

nvt
Investeren in meer personeel gericht op uitstroom en voorkomen instroom. Acquisitie nieuwe bedrijvenn richten op arbeidsaanbod.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Meer samenwerken in de regio door middel van één uitvoeringsorganisatie. Beleidsmatig wordt er zeer goed in Midden Limburg
samengewerkt. Op uitvoeringsniveau kiezen de gemeenten er nog steeds voor om de uitvoering in eigen handen te houden.

Acties: acquisitie richting nieuwe bedrijven afstemmen op arbeidsaanbod.

Er is een reële mogelijkheid dat Weert in 2015 een tekort heeft op het BUIG‐budget (BUIG = rijksvergoeding voor uitkeringen WWB, IOAZ
EN IOAW) van meer dan 7,5%.
Oorzaken zijn: een voorzichtig herstel crisis, de verdubbeling van de taakstelling huisvesting asielzoekers, verdeelmodel BUIG. Bij een tekort
van meer dan 7,5% kan de gemeente in 2016 eenmalig een aanvraag indienen om dit tekort deels te compenseren mits er in 2015 een plan is
ingediend bij het college met maatregelen om dit te voorkomen. Collegevoorstel wordt nu gemaakt inclusief een plan van aanpak voor 2015.
Uitstroom door 65+ is een autonome factor. Dit betekent lagere lasten. Het aantal 65 plussers is niet beïnvloedbaar.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

4
Kees Joosten
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

107. Uitkeringen IOAZ ‐ Voortzetten IOAZ

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Uitkeringen IOAZ ‐ 6120001
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
115.069

Minimum

Keuze

0
82.524

32.545

115.069

82.524

32.545

Uitkering verstrekking, wordt bepaald door aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Ouderen en Gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen).
Activiteiten zijn: het afhandelen van aanvragen levensonderhoud IOAZ, het verwerken van mutaties aangeleverd door klanten,
heronderzoeken op basis van signalen van het inlichten bureau, wettelijke aanpassingen doorvoeren, het voorlichten van groepen klanten,
afhandelen van vragen van klanten, afhandelen vragen bewindvoering, heronderzoeken ikv fraude inclusief huisbezoeken, vragen
beantwoorden van bewindvoering en vragen van ketenpartijen. Bijhouden vakkennis.
Omvang uitkeringsbestand.
Omvang wordt bepaald door instroom en uitstroom. Op beide onderdelen wordt strak gestuurd om de instroom te beperken en de
uitstroom te bevorderen in samenwerking met werk.kom (= Bemiddelingsorgaan van de gemeente Nederweert, Weert en de Risse).
N.v.t. bedrag betreft uitkeringslasten.

N.v.t.
Investeren gericht op uitstroom en voorkomen instroom.
Meer samenwerken in de regio door middel van één uitvoeringsorganisatie.
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burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Nvt

Er is een reële mogelijkheid dat Weert in 2015 een tekort heeft op het BUIG‐budget (BUIG = rijksvergoeding voor uitkeringen WWB, IOAZ
EN IOAW) van meer dan 7,5%.
Oorzaken zijn: een voorzichtig herstel crisis, de verdubbeling van de taakstelling huisvesting asielzoekers, verdeelmodel BUIG. Bij een tekort
van meer dan 7,5% kan de gemeente in 2016 eenmalig een aanvraag indienen om dit tekort deels te compenseren mits er in 2015 een plan is
ingediend bij het college met maatregelen om dit te voorkomen. Collegevoorstel wordt nu gemaakt inclusief een plan van aanpak voor 2015.
Uitstroom door 65+ is een autonome factor. Dit betekent lagere lasten. Het aantal 65 plussers is niet beïnvloedbaar.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

4
Kees Joosten
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

108. Bijzondere bijstand minimabeleid

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Bijzondere bijstand minimabeleid ‐ 6140001
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Gemeentelijk minimabeleid
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Minimum

2018
Keuze

Begroot

0
1.821.525

Minimum

Keuze

0
1.062.602

758.923

1.821.525

1.062.602

758.923

Wettelijk: Verlenen van bijzondere bijstand onder andere bewindvoeringskosten, langdurigheidstoeslag en collectieve zorgverzekering
Wettelijk: Schuldhulpverlening
Gemeentelijk beleid: Sociaal Cultureel Fonds. Dit is financiële ondersteuning voor minima in sport, cultuur en educatie. Te vergelijken met
bijzondere bijstand.
De activiteiten zijn; het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand, het verwerken van mutaties aangeleverd door klanten,
heronderzoeken op basis van signalen van het inlichten bureau, wettelijke aanpassingen doorvoeren, afhandelen van vragen van klanten,
afhandelen vragen bewindvoering, vragen beantwoorden van bewindvoering en vragen van ketenpartijen.
Er zijn geen verschillen in bedragen.

Sobere uitvoering van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Sobere uitvoering wil zeggen alleen nog datgene verstrekken waartoe je
juridisch gedwongen bent en geen bijzondere bijstand verstrekken voor zaken waarvoor je beleidsvrijheid hebt om er wel of geen vergoeding
voor te geven.

Versoberen van wettelijke taak: lager besteed inkomen. Als minima minder snel in aanmerking komen (of lagere bedragen krijgen) voor
vergoeding van bijzondere kosten komen die kosten voor eigen rekening en hebben ze daardoor minder te besteden.
Vervallen sociaal cultureel fonds: meedoen aan sociale, culturele en educatieve activiteiten voor minima wordt moeilijker.
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Versoberen wettelijke taken bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag) en schuldhulpverlening
(verlagen vergoedingen en inkomensgrenzen). Hiervoor dienen beleidsregels en/of verordeningen worden aangepast.
Inkoop schuldhulpverlening/samenwerking schuldhulpverlening nader bekijken. Daar wordt in 2015 een start mee gemaakt.
Vervallen van Sociaal Cultureel Fonds. Het sociaal cultureel fonds ligt vast in een verordening en kan redelijkerwijs pas met ingang van 2016
worden ingetrokken. Eerder kan ook, maar gelet op het feit dat de meeste verstrekkingen reeds in januari/februari plaatsvinden is de
‘opbrengst’ minimaal.
Schuldhulpverlening: inkopen of samenwerken met andere gemeenten of zelf doen.
Bewindvoeringskosten: in plaats van externe bewindvoering dit zelf doen. Kosten worden bespaard en kwaliteit kan beter bewaakt worden.

Schuldhulpverlening en bewindvoering zelf organiseren.

Het geheel afschaffen is immers niet mogelijk, aangezien dit een wettelijke taak is, het enige dat mogelijk is om inkomensgrenzen naar
beneden toe bijstellen of strengere draagkrachtregels (dus dat men eerder en hoger draagkracht heeft).
Open eind financiering met beperkte beleidsvrijheid. Dit levert dus een risico op ten aanzien van de werkelijke kosten. Enige wijze van
beïnvloeding is aanpassing van het (beperkte) beleid en strengere controle aan de voorkant (wat vervolgens weer meer uitvoeringskosten
oplevert).
5
SBH M. van den Broeke
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden
Programma:
Woonklimaat/Algemene dekkingsmiddelen
Product/FCL:
Kwijtschelding: afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting ‐
6140100;6140101;6140103
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Gemeentelijk minimabeleid
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.

109. Kwijtschelding: afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting

Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
625.313

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

625.313

625.313

0

625.313

364.781

Kwijtschelding verlenen aan burgers die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen. Hiervoor kijkt de gemeente naar het vermogen,
inkomen en de uitgaven van de aanvrager. Is het vermogen niet voldoende om de gemeentelijke belastingen te betalen dan rekent de
gemeente uit welk bedrag de aanvrager kan missen (betalingscapaciteit). 80% hiervan moet gebruikt worden om de gemeentelijke
belastingen te betalen.
Het bedrag ad. € 625.313 kan als volgt gespecificeerd worden: afvalstoffenheffing ad. € 298.355, rioolrecht ad. € 311.958 en
hondenbelasting ad. € 15.000.
N.v.t.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Toename van het aantal dwanginvorderingsprocedures en meer mensen die een beroep doen op de schuldhulpverlening is een direct gevolg
van het niet verlenen van kwijtschelding..
Wat moet er gebeuren om het minimum Raad stemt in met het voorstel om geen kwijtschelding te verlenen voor de producten afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting.
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?

Opstellen b&w‐advies en raadsvoorstel.(2 maanden proceduretijd, voorafgaand aan het begin van het belastingjaar 1 jan 2016.)
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(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

Dat alleen voor het rioolrecht en de hondenbelasting kwijtschelding wordt verleend. Dit is gebaseerd op het genoemde minimum bedrag.
De inkomensnorm wordt vastgesteld door de rijksoverheid. Er is een mogelijkheid om de kosten van het bestaan terug te brengen van 100%
naar 90%. In den lande is dit uniek.
De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen is per 1 januari 2015 uit efficiency redenen uitbesteed aan de BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

Toename van het aantal dwanginvorderingsprocedures en meer mensen die een beroep doen op de schuldhulpverlening.

Afschaffen van kwijtschelding voor de hondenbelasting of doorrekenen van het bedrag van de kwijtschelding in de tarieven hondebelasting.
Hiermee wordt jaarlijks een bedrag van € 15.000 bespaart / extra inkomsten.
Een toename van het aantal dwanginvorderingsprocedures en mensen die een beroep doen op de schuldhulpverlening bij het afschaffen van
de kwijtschelding hondebelasting valt niet te verwachten gezien het relatief lage tarief dat bij de hondenbelasting van toepassing is.
De inkomensgrenzen kunnen worden aangepast, waardoor alleen de allerzwaksten van deze regeling gebruik kunnen maken.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

9
SBH A. Koppen (wg12)/SBH R. Jetten(wg10)/SBH H. SCHOENMAKERS
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

110. Integrerend ouderenbeleid

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Integrerend ouderenbeleid ‐ 6200000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
116.293

Minimum

Keuze

0
95.953

20.340

116.293

95.953

20.340

Subsidies aan 14 ouderenorganisaties, stichting “tafeltje dekje” en stichting dagopvang.
N.v.t.

Vergoedingen verlagen of minder ouderenorganisaties subsidiëren door samenwerking te stimuleren.

Meer eigen bijdrage van ouderen. Dit kan gevolgen hebben voor mensen met een minimum inkomen. Bijkomend effect kan ook zijn dat
minder ouderen gebruik maken van deze subsidie, met als gevolg mogelijk sociaal isolement.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Subsidieverordening aanpassen en voorstellen van samenwerking tussen ouderenorganisaties.. Subsidies zijn vastgelegd in de verordening,
kunnen jaarlijks aangepast worden mits toepassing afbouwregeling.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

Samenwerking tussen ouderen organisaties stimuleren. In dialoog gaan met ouderenorganisaties.
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Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Bevorderen particulier initiatief in plaats van subsidie verstrekken. Particulier initiatief moet uit de samenleving ontstaan “eigen kracht”,
gemeente kan hierop attenderen maar niet initiëren, anders blijft het iets van de gemeente.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Op termijn meenemen in transformatie 3‐D’s

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

11
SBH M. JANSSEN

Aanpassen subsidieverordening en stimuleren samenwerking.
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

111. Budget ouderen en gehandicapten

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Budget ouderen en gehandicapten ‐ 6200001
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies
Maatschappelijke gevolgen:
Nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
1.500

Minimum

Keuze

0
1.238

262

1.500

1.238

262

Budget voor eenmalige vernieuwende activiteiten/ideeën m.b.t. ouderen en gehandicapten (bijv. particulier initiatief van de plaatselijke
harmonie om muzikale mantelzorg te organiseren als blijk van waardering) .
N.v.t.

Minder geld voor vernieuwende activiteiten/ideeën. Kan stopgezet worden, geen meerjarige afspraken.

Geen.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Niets.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met

N.v.t.
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andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Voorstel tot afschaffen, waarbij een besparing kan worden gerealiseerd van € 1.500 structureel op jaarbasis.

N.v.t.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

11
SBH M. JANSSEN
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

112. Welzijn ouderen, Subsidie aan Punt Welzijn

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Welzijn Ouderen ‐ 6200002
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt (individueel kan groot zijn)
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
520.243

Minimum

Keuze

0
429.249

90.994

520.243

429.249

90.994

Subsidie aan Punt Welzijn (ondersteunende activiteiten m.b.t. ouderen, vrijwilligerswerk, mantelzorg etc.). Professionele instelling/budget
contract.
N.v.t.

Activiteitenbudget voor ouderen wordt met 20% verminderd. Bezuinigingen m.b.t. Punt Welzijn is z’n totaliteit bekijken. Wat wel nog
uitgevoerd kan worden hangt af van het nieuwe totaalpakket van Punt Welzijn. Betreft hier subsidie aan professionele instelling.

Ouderen kunnen in mindere mate gebruik maken van activiteiten van Punt Welzijn, zoals seniorenvoorlichting, ouderenadvisering, diensten
van de vraagwijzer etc.

Er bestaat een subsidierelatie met Punt Welzijn, waardoor opnieuw onderhandeld moeten worden over activiteiten en prestaties. Het
dienstenboek is een overzicht van activiteiten en prestaties die Punt Welzijn uitvoert.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

De dienst is nu uitbesteed aan Punt Welzijn. Een andere invulling van de dienstverlening zal moeten blijken uit de onderhandeling over de
activiteiten tussen Punt Welzijn en de gemeente

Onderhandelen met Punt Welzijn over diensten.

Het gaat hier over een professionele instelling die een breed pakket van diensten en activiteiten aanbiedt die niet één op één door de
samenleving kunnen worden opgepakt. Andere organisaties zijn er lokaal niet. Destijds is de keuze gemaakt voor een lokale organisatie.

11
SBH M. JANSSEN
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

113. Maatschappelijke Hulpverlening

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Maatschappelijke hulpverlening ‐ 6201000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
739.186

Minimum

Keuze

0
609.897

129.289

739.186

609.897

129.289

Door middel van subsidie wordt voorzien in hulpverlening aan mensen met problemen. Deze hulpverlening is heel divers en kan betrekking
hebben op financiën, opvoeding, rouwverwerking e.d., familierelaties, huiselijk geweld, etc. In 2013 is er aan 1.480 mensen uit de gemeente
Weert hulp verleend. Het doel van de hulpverlening is:
- Het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie,
- Het bevorderen van het vermogen om (weer) eigen regie te voeren,
- Stabilisatie van langdurige problematische situaties;
- Perspectief te creëren waar mogelijk.
Het Algemeen maatschappelijke Werk (AMW) is een basisvoorziening voor de participatiemaatschappij: mensen weerbaar maken en het
“anders denken/zorgen voor elkaar” actief uitdragen.
Geen jaarlijkse verschillen in subsidie AMW. Wel jaarlijkse verschillen in de kosten voor casemanagement, omdat het aantal huisverboden
(Wet tijdelijk huisverbod) van jaar tot jaar varieert.
Het minimum ligt bijna 20% lager dan het huidige dienstverleningsniveau. Bezuinigen op het AMW kan alleen door bezuinigen op de
formatie bij het Algemeen Maatschappelijk Werk.. Dit betekent dat er circa 2 fte bezuinigd moet worden. Hierdoor blijven de taken
weliswaar in tact, maar met minder hulpverleners. Dus meer klanten per hulpverlener, waardoor wachtlijsten ontstaan.

Minder hulpverleners bij het AMW betekent dat minder mensen met problemen geholpen kunnen worden. Er zullen wachttijden/‐lijsten
ontstaan, met het risico dat problemen verergeren: door het voortduren van spanningen kan huiselijk geweld toenemen of raken mensen
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

nog dieper in de schulden en moet er mogelijk een beroep worden gedaan op duurdere vormen van hulpverlening. Landelijke norm voor
maatschappelijk werk is 1 hulpverlener per 6.100 inwoners. Voor Weert betekent dit 8 fte. Door deze bezuiniging komt Weert onder de
norm, want op dit moment wordt 8,09 gefinancierd.
De formatie van het AMW moet worden ingekrompen.
Gemeente Weert werkt al samen met de 6 andere Midden‐Limburgse gemeenten om het AMW in stand te houden (afzonderlijke
subsidierelatie per gemeente op basis van een gezamenlijk convenant). Hierdoor worden schaalvoordelen (bij de gezamenlijke vaste lasten)
behaald

Meenemen in subsidieafspraken 2016 en verder, waarbij gelet op de langdurige subsidierelatie met het AMW een redelijke afbouwtermijn in
acht moet worden genomen. Bovendien heeft de gemeente Weert een convenant gesloten met de Midden‐Limburgse gemeenten over de
instandhouding van het AMW (loopt tot en met 2016), waarin afspraken zijn gemaakt over het compenseren van personele kosten als gevolg
van het verlagen van de subsidie door een van de deelnemende gemeenten. Als vuistregel wordt een voornemen tot subsidieverlaging
minimaal 6 maanden van te voren aangekondigd. Een afbouwperiode van 3‐4 jaar is gebruikelijk; de jurisprudentie is daar niet eenduidig
over
Eind 2014 is het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd. De taken worden uitgevoerd voor de 7 ML‐gemeenten. Hiervoor zijn
rijksmiddelen beschikbaar. Door de realisatie van het CJG zijn door Weert extra ingekochte taken voor jeugd (zoals schoolmaatschappelijk
werk en deelname in Zorg Advies Teams) vanaf 1‐1‐2015 niet meer nodig. Deze taken zijn belegd bij het CJG.
Hierdoor ontstaat ruimte in de begroting, die bij de opstelling niet was voorzien. Het gaat om een bedrag van € 43.498,00.
Daarnaast lukt het de instelling al een aantal jaren om extra inkomsten (ca. € 50.000) te genereren door diensten aan derden aan te vieden.
Gelet op het grote afbreukrisico van het verminderen van de reguliere hulpverlening van het AMW én de relatie met de gevolgen van de
transitie van zorgtaken (3D), kan worden overwogen de verlaging van het subsidie aan het AMW te stellen op het bedrag van de genoemde
€ 43.498,00.
Dit heeft geen maatschappelijke gevolgen.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

2
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Categorie:
- 3 ‐ overige reden

114. Stichting Slachtofferhulp Nederland

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Stichting Slachtofferhulp Nederland ‐ 6201001
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
12.917

Minimum

Keuze

0
10.658

2.259

12.917

10.658

2.259

Subsidie voor mensen die slachtoffer zijn in de ruimste zin van het woord, betreft praktische hulp, emotionele ondersteuning en juridische
hulp). Eerste opvang van slachtoffers.
N.v.t.

Hulp aan slachtoffers van misdrijven, zedendelicten, verkeersongevallen en rampen kan worden uitgevoerd voor het minimumpakket.

Consequenties van een verdere verlaging zijn niet bekend. Mogelijk beperktere dienstverlening door Slachtofferhulp, dus mogelijk worden
minder slachtoffers ondersteund.

Nieuwe afspraken maken in regionaal verband m.b.t. jaarlijkse bijdrage. Gemeenten in de regio Zuidoost (Brabant en Limburg) hebben
afgesproken een bijdrage te leveren aan het opvangen van slachtoffers. Herijking afspraken zullen regionaal moeten worden opgepakt met
alle 64 gemeenten.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

N.v.t.

Onderhandelen over de bijdrage en in overleg treden met overige gemeenten in Zuid‐Oost Limburg.

Geen.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

11
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258

Categorie:
2 ‐ visie/coalitieakkoord

115. Minderhedenbeleid

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Minderhedenbeleid ‐ 6202000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
23.980

Minimum

Keuze

0
19.786

4.194

23.980

19.786

4.194

Uitvoering van de Wet op gemeentelijke antidiscriminatie voorziening
De producten die hier onder vallen zijn:
‐ Preventie (geen wettelijke verplichting).
‐ Aannemen, behandelen en afhandelen van meldingen (wettelijke verplichting)
Het bedrag dat volgens de begroting beschikbaar is voor de uitvoering van Wet op gemeentelijke antidiscriminatiewet voorziening betreft
€18.980,‐ . + € 5000,= voor het Internationaal kinderfeest.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

N.v.t.

Het budget is bedoeld om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen t.b.v. anti‐discriminatie. Dit houdt in het aannemen,
behandelen en afhandelen van meldingen. Dit moet uitbesteed worden aan een onafhankelijke partij i.v.m. wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen. Hiervoor is in 2008 een samenwerkingsverband opgericht door 29 Limburgse gemeenten. De opzegtermijn
betreft 6 maanden en is jaarlijks opzegbaar. Het nieuwe contract gaat jaarlijks in per 1 januari van ieder kalenderjaar.

Geen aandacht meer voor de preventieve taak. (Deze behoort niet tot de wettelijke verplichting)
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroep nummer:
Budgethouder:

Op zoek gaan naar een goedkoper alternatief, mogelijk stoppen met deelname aan samenwerkingsverband
Voor 2017 onderzoeken of:
‐ er een goedkoper alternatief is, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de rechtswinkel en/of inzet studenten
‐ een goedkopere professionele organisatie zoeken die die taken kan en mag uitvoeren
‐ of dat de bijdrage aan het samenwerkingsverband om laag kan.

Onderzoeken:
‐ In de tweede helft van 2015 of een andere partij goedkoper de invulling van het takenpakket kan uitvoeren. Realisatie hiervan kan pas
op zijn vroegst in 2017 tot stand komen. Dit i.v.m. besluitvorming van de catalogus.
‐ Of voor 2016 aan het samenwerkingsverband een taakstellende opdracht kan worden meegegeven, met als doel de kosten te drukken.
Handhaven huidig samenwerkingsverband, waarbij strakker gestuurd wordt op resultaten, effectiviteit en efficiency en waarbij aanvullende
contractafspraken worden gemaakt.

10
SBH M. Derrez
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

116. Gehandicaptenbeleid

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Gehandicaptenbeleid ‐ 6203000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
37.460

Minimum

Keuze

0
30.908

6.552

37.460

30.908

6.552

Subsidies voor verenigingen voor mensen met een beperking (disco jong volwassen met een beperking (just for you), Platform
Gehandicapten, Stichting door sport ontspanning, Parkinsonvereniging, Stichting Pedagogisch sociaal werk (regionale subsidie).
N.v.t.

Lagere subsidievergoeding (ca. 17%). Minder activiteiten of een aantal subsidies niet meer verlenen. Huidige activiteiten kunnen blijven
uitgevoerd worden maar bijv. met een lagere frequentie c.q. inzet.

Kan consequenties hebben voor individuen. Er is sprake van een verminderd dienstenaanbod. Daarnaast word er een groter beroep op de
samenleving gedaan indien uitgegaan wordt van het minimumpakket.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Subsidieverordening aanpassen en bijdrage Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) aanpassen (regionale subsidie). Er is sprake van een
subsidierelatie, vastgelegd in de verordening, deze kan jaarlijks opgezegd worden rekening houdend met een afbouwregeling.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met

Geen.
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burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Aanpassen subsidieverordening. Herijking afspraken bijdrage PSW. Er is sprake van een regionale subsidieafspraak. Er zal dus ook regionaal
moeten worden afgestemd en ook hier geldt meerjarige subsidierelatie, rekening houden met afbouwregeling.

Geen.

11
SBH M. JANSSEN
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Categorie: 1 Wettelijk en
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

117. Nieuwkomers, subsidie aan Punt Welzijn

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Nieuwkomers ‐ 6210002
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Vreemdelingen
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
56.795

Minimum

Keuze

0
40.732

16.063

56.795

40.732

16.063

Begeleiding nieuwkomers. (wordt uitgevoerd door Punt Welzijn, st. Vluchtelingenwerk). Door taakstelling Rijk neemt het aantal nieuwkomers
toe. Begeleiding nieuwkomers betekent heel concreet dat vanuit Vluchtelingenwerk de eerste opvang plaats vind en dat de mensen
ondersteuning krijgen en coaching gedurende het eerste jaar dat ze in Weert wonen. Het subsidiebedrag wordt grotendeels gebruikt voor
personele inzet voor de ondersteuning van de vrijwilligers en voor scholing en opleiding van vrijwilligers. We hebben voor het komende jaar
een verdubbeling van de taakstelling voor statushouders, al deze mensen moeten opgevangen worden als ze in Weert komen.
nvt

Periode en intensiteit van Begeleiding wordt verminderd.
Als er bezuinigd wordt op het budget dan zullen de uren van de 2 parttime professionele krachten bij Punt Welzijn naar beneden toe
bijgesteld moeten worden. Dit gaat ten koste van de ondersteuning aan de vrijwilligers. De activiteiten van de coördinator bestaan vooral uit
het regelen en faciliteren dat vrijwilligers hun werk kunnen doen.

Verminderde coördinatie geeft meer druk bij vrijwilligers. Continuïteit van uitvoering komt in gevaar, gevolg: maatschappelijke Onrust in de
samenleving.
Subsidie met PW afbouwen
Vluchtelingenwerk levert personele inzet voor begeleiding van vrijwilligers en statushouders, Punt Welzijn krijgt hiervoor al meerdere jaren
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

subsidie. Er zijn vaste regels voor het afbouwen van dergelijke subsidies.
Maatschappelijke begeleiding in het kader van de nieuwe wet inburgering 2013 is een wettelijke taak. Deze taak hebben we bij
vluchtelingenwerk neergelegd. Omdat zij met vrijwilligers werken kunnen ze met het bedrag van € 56795,‐‐ het basispakket in stand houden.
Als we korten op het budget van vluchtelingenwerk zullen we dit in een periode van 3 jaar af moeten bouwen. Wel moeten we er dan
rekening mee houden dat de wettelijke taak terugkomt bij ons en dat dit voor ons extra formatie vergt.
Meer doen met vrijwilligers. (dus ook een deel van de coördinatie)

De vrijwilligers zullen begeleiding moeten hebben, als we dat afbouwen is er het risico dat de vrijwilligers stoppen.

Meer doen met vrijwilligers. (dus ook een deel van de coördinatie)
Er vind al overleg plaats met andere gemeenten om te bekijken hoe we met samenwerken zaken efficiënter kunnen uitvoeren

13
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Categorie:
- 2‐ visie

118. WMO Huishoudelijk zorg

Programma:
Zorg
Product/FCL:
WMO Huishoudelijke zorg ‐ 6220000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Huishoudelijke verzorging
Maatschappelijke gevolgen:
groot/beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Minimum zbb

2018
Keuze

Begroot

‐1.016.453

Benchmark
Keuze

Minimum benchmark

‐1.016.453

4.046.445

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Minimum zbb

2.901.986

4.046.445

4.046.445

2.901.986

4.046.445

Hulp bij het huishouden (HH) (PGB en zorg in natura).
Eigen bijdrage voor alle WMO huishoudelijke hulp, woon‐ en vervoersvoorzieningen
Overige projecten: mantelzorgondersteuning (subsidie aan punt welzijn) (gemeentelijk beleid) en Collectieve Preventie Geestelijke
Gezondheidszorg (Cpggz)
Er zijn geen verschillen in bedragen.
-

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Alleen de meest kwetsbare mensen krijgen nog hulp bij huishouden. Dit betreft naar schatting circa 20% van het totaal. Als deze groep geen
HH hulp meer krijgt is het risico dat het huis en de cliënt verwaarloosd worden en dat het huis (ernstig) vervuilt en onleefbaar wordt. De
cliënt kan daardoor in een sociaal isolement geraken.
Wat moet er gebeuren om het minimum Geen Hulp of minder hulp bij het huishouden . Dat heeft ook consequenties voor de zorgaanbieder. Ook heeft het consequenties voor het
waar te maken? (lijst met besparingen)
aantal uitkeringen (dit worden er meer). Terugbrengen naar 0 is wettelijk en maatschappelijk niet mogelijk. Afschaffen voorziening levert het
risico op dat er meer “verwaarloosde” mensen zullen komen. Deze kunnen in een isolement komen.
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
Aanpassing van beleid en werkwijzen.
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
Een algemene voorziening Hulp bij het Huishouden voor 70‐plussers. Hierbij gaat het om een deel van de 70‐plussers die zelf zijn
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benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

huishoudelijke taken (gedeeltelijk) kan verrichten. Mensen die voldoende financieel draagkrachtig zijn kunnen zelf hun HH hulp inschakelen
en bekostigen. Je kunt een relatie leggen met de Participatiewet (uitkeringsgerechtigden inzetten).
Er is samenwerking met overige gemeenten.
Mogelijk inzetten van uitkeringsgerechtigden.

Er zijn 2‐jarige raamafspraken (2015/2016) (samen met Leudal en Nederweert) met betrekking tot de resultaatfinanciering. Er is afgesproken
hoeveel uren huishoudelijke hulp gemiddeld per cliënt beschikbaar is. De zorgverlener beoordeelt de benodigde inzet per cliënt. Er wordt per
cliënt een vast bedrag per jaar/maand betaald. Hiermee wordt vanaf 2015 1,8 miljoen bespaard. Een Andere mogelijkheid is, om vanaf 2017
de financiering van de ondersteuning via de Bijzondere bijstand te regelen.
Er is geen alternatief.

Indien de gemeente na het onderzoek vaststelt dat de aanvrager niet op eigen kracht in staat is zijn eigen huishouding uit te voeren, ook niet
met hulp van personen uit het sociale netwerk of met gebruikmaking van algemene voorzieningen, wordt een maatwerkvoorziening
verstrekt die een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin een cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of
participatie en daarmee zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven.

5
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

119. WMO Uitvoering

Programma:
Zorg
Product/FCL:
WMO Uitvoering ‐ 6220001
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Huishoudelijke verzorging
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
280.966

Minimum

Keuze

0
197.914

83.052

275.966

197.914

78.052

Medische‐ en andere deskundige advisering aan de gemeente. (€ 150.000) Het huidige contract loopt tot 1 januari 2016. Wordt dit jaar
opnieuw aanbesteed. Naar verwachting stijgen de kosten vanwege nieuwe wetgeving, nieuwe doelgroepen, nieuwe expertise. Hierdoor
verwachten wij meer gebruik te maken van extern deskundig advies. Overigens is op deze post al flink bezuinigd. Er is nu ruimte in deze
begrotingsposty voor de nieuwe initiatieven uit het beleidsplan WMO 2009‐2012.(€ 75.000)
Budget beleidsplan Wmo : Inhuur externe adviseur voor opstellen verordening en beleidsregels. Dit was eenmalig.
Ondersteunende begeleiding via het vangnetoverleg.(€47.000)
De uitgaven voor het klanttevredenheidsonderzoek Wmo zijn in 2018 met 5000 euro naar beneden bijgesteld.

Medische advisering: Dit is reeds versoberd, vanwege meer expertise in huis.. Er wordt strak gestuurd op de noodzaak van het vragen van
extern advies

€ 60.000,‐ euro minder medische‐ en andere deskundige advisering ‐> minder aanvragen extern (medisch) advies
€ 75.000,‐ euro minder budget voor nieuw beleid
Vanwege de decentralisaties is dit de afgelopen 2 jaren on hold gezet.
Meer expertise in het WMO team t.a.v. ergonomie, gerontologie etc.
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burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Meer zelf doen: Expertise van eigen medewerkers ontwikkelen. Het is onvermijdelijk om medisch advies in te kopen. Dit is goedkoper dan
een arts in dienst te nemen.
Minder geld uitgeven aan recht‐ en deskundige advisering en minder geld begroten voor nieuw beleid.
Er wordt geen alternatieve keuzemogelijkheid aangedragen.

Er is een causaal verband tussen de WMO producten 133, 134, 135 en 153.
5
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

120. WMO / AWBZ Begeleiding, nieuwe taken

Programma:
Zorg
Product/FCL:
WMO Awbz begeleiding – 6220002 , 6620000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Huishoudelijke verzorging
Maatschappelijke gevolgen:
Groot (korte termijn); Beperkt (lange termijn)
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Rijksgelden 3D’s
WMO/AWBZ totaal
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,

Minimum
0
6.578.225

6.493.655

2018
Keuze

Begroot

Minimum

Keuze

0
Dit bedrag heeft betrekking op de taken binnen de
decentralisatie WMO/AWBZ
4.657.050

1.836.605

6.493.655

4.657.050

1.836.605

Vanaf 2015: begeleiding individueel en in groepsverband via de gemeenten (regionaal ingekocht). Op 622.00.00: Wmo‐Hulp bij Huishouding.
Het betreft hier een wettelijke verplichting. Individuele begeleiding aan mensen met een lichamelijke of psychische beperking en
dagbestedingsactiviteiten

Wat nu voor 2015 geraamd is al een minimumpakket. Op de geraamde omzet 2014 is 25% gekort op begeleiding en ca. 30% op Hulp bij
Huishouding.
De burgers gaan minder hulpverlening krijgen dan wat ze gewend zijn, er zal meer gevraagd worden van mantelzorg en eigen netwerk. Er zal
meer gebruik gemaakt worden van vrijwilligers en minder van professionele hulp.
Burgers met financiële draagkracht zullen hun eigen zorg in moeten kopen. Alleen de allerarmsten worden nog geholpen.
Sterke versobering van het pakket  verder terugdraaien ondersteuning.

Is al gebeurd in 2014. Het samenwerkingsverband kan mogelijk nog uitgebreid worden. Ook kunnen meer algemene voorzieningen
gecreëerd worden.
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subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Schakelen met de participatiewet (bijv. uitkeringsgerechtigden boodschappen voor ouderen/gehandicapten laten doen).
De burgers gaan minder hulpverlening krijgen dan wat ze gewend zijn, er zal meer gevraagd worden van mantelzorg en eigen netwerk.
Dit maakt deel uit van de transformatieopgave in de komende jaren.
Meer integraal werken en meer samenwerken met andere maatschappelijke organisaties (zorg eruit halen).
Beleid strak uitvoeren. Veel alternatieven in kaart brengen in 2015.
Draagvlak creëren bij clientèle en organisaties.

Er is een 1‐jarig contract (2015) afgesloten door 7 gemeenten met zorginstellingen. Na 2015 kan dit gewijzigd worden. In 2015 geldt een
overgangsrecht van ca. 80% voor bestaande clientèle. Budgettaire kaders zullen in 2016 veranderen op basis van het objectieve
verdeelmodel. Het beleid dat in 2015 wordt uitgewerkt, zal een verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen met zich
meebrengen. Er is geen referentie; in 2014 bestond dit niet.
Verzocht wordt dit product in relatie te zien met product 134, 153 en 133.
Er is een causaal verband tussen de WMO producten 133, 134, 135 en 153.
5
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

121. Wijkgericht Werken

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Wijkgericht werken ‐ 6300001
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Sociaal‐cultureel werk
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐35.000
190.528

1.
2.

3.

Minimum

Keuze

‐35.000
136.641

53.887

190.528

136.641

53.887

Jaarlijkse subsidie aan 16 wijk‐ en dorpsraden (WDR) (per WDR een basisbudget €1.500, activiteitenbudget €950 en
communicatiebudget €1,08 per inw, met een minimum van €1.700) in totaal €93.703
Project MijnStraatJouw Straat (met partners 16 WDR, Punt Welzijn, politie Wonen Limburg en gemeente) met 16 leefbaarheidagenda’s
(1 per wijk) met 5 á 6 projecten die leefbaarheid bevorderen op thema’s schoon, heel veilig (sociaal en verkeer) en ontmoeting in totaal
€56.000 (begroting Weert) met bijdrage (baten) van Wonen Limburg van €35.000 in totaal €91.000. Conform afgesloten convenant.
Contributies en donaties €1.825 (lidmaatschap VkkL, LPB) en Werkbudget wijkgericht werken €4.000 (incidentele ondersteuning
wijkinitiatieven b.v Donkere dagen offensief)
€93.703 +€91.000 +€1.825 +€4.000 = €190.528 (zie opmerking 1 bij rubriek overig)

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

n.v.t.

Hierna worden 3 keuzevarianten voor het minimumpakket opgenomen.

1.
2.
3.

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Minimale (jaarlijkse) subsidie aan wijk‐ en dorpsraden van in totaal € 40.000 (i.p.v. €93.000) en behoud budget voor ondersteuning
activiteiten leefbaarheidagenda
Geen subsidie voor project MSJS/d.w.z. geen subsidie voor activiteiten op leefbaarheidagenda en wel jaarlijkse subsidie voor (instituut)
wijk‐ en dorpsraden
Mix van 1 en 2: minder subsidie aan wijk‐ en dorpsraden en minder activiteiten op leefbaarheidsagenda

Protest van wijk‐ en dorpsraden en burgers in de wijken en dorpen.
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Subsidiebedragen omlaag brengen door aanpassen subsidieverordening
Dit zou een gespreksonderwerp kunnen zijn bij het opstellen van een gezamenlijke visie op burgerparticipatie. Samen kritisch kijken naar
mogelijke besparing (in een gezamenlijk proces met als doel draagvlak bij alle partners) werkt beter dan eenzijdige bezuiniging van een
partner. Te meer omdat proces voor het opstellen van een visie op burgerparticipatie al is ingezet.
Wijk‐ en dorpsraden komen in februari met hun visie op rolverdeling tussen WDR en gemeente.

Aanpassen convenant MijnStraatJouwStraat
Aanpassen subsidie verordening en aanpassen uren opbouwwerkers Punt Welzijn (voor ondersteuning wijk‐ en dorpsraden en initiatieven uit
de wijk of dorp) en uren wijkagenten. (convenant en subsidieverordening kun je binnen 1 jaar aanpassen, effecten pas over 2 jaar omdat
activiteiten in leefbaarheidsagenda over 2 jaar doorlopen)
Veel communiceren met alle partners (met als doel draagvlak). Risico: zie maatschappelijke gevolgen en risico dat Wonen Limburg ook
minder gaat bijdragen.
1.
2.

3.
4.
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

1.

2.
3.

4.

Helemaal stoppen met subsidiering wijk‐ en dorpsraden zowel het instituut als project MijnStraatJouw Straat
Kritischer zijn op subsidiëring activiteiten en initiatiefnemers meer zelf (financieel) laten bijdragen aan initiatieven (drempel wordt
hoger). Bijvoorbeeld alleen maar inzetten op cofinanciering en niet meer of minder subsidiëren van wijkfeesten, buitenspeeldagen of
andere specifieke activiteiten.
Korten op ondersteuning wijk‐ en dorpsraden vanuit Punt Welzijn (opbouwwerk 630‐10)
Korten op ingediende prioriteit om vanaf 2016 €62.500 per jaar (extra) uit te trekken voor fonds ondersteuning burgerinitiatieven
(Voorkeur: minder subsidie geeft toch een positief signaal en doet het minste pijn)
In de lasten van €190.528 zijn ook de baten van Wonen Limburg (€35.000) meegenomen. De werkelijke lasten voor de gemeente zijn dus
eigenlijk €155.528. In de samenstelling van het minimumpakket en de gevolgen van het minimum is rekening gehouden met een
bezuiniging van €53.887. Eigenlijk zou dit echter een bedrag van €18.887 moeten zijn! (Wonen Limburg draagt bij aan kosten. Als het
programma niet aangepast wordt kost dit meer voor de gemeente als de bijdrage van Wonen Limburg vervalt)
Indien gemeente haar bijdrage aan MijnStraatJouwStraat vermindert zal Wonen Limburg haar bijdrage wellicht ook verminderen
(cumulatief effect).
In het coalitieprogramma wordt ingezet op het versterken van de relatie tussen gemeentebestuur en wijk‐ en dorpsraden en het instellen
van een fonds voor burgerinitiatieven bovenop de reeds beschikbare middelen. Dit om het participeren van de burger te bevorderen.
Bezuinigen op deze post zal een averechts effect hebben en wellicht het verkeerde signaal af geven.
Het project MijnStraatJouw Straat en rollen van partners (ook wijk‐ en dorpsraden) wordt in 2015 geëvalueerd en is onderdeel van het
opstellen van een visie op burgerparticipatie met alle partners van MijnStraatJouwStraat. Het bezuinigen op het budget voor participatie
zal invloed hebben op dit proces.
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Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

122. Opbouwwerk, Punt Welzijn

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Opbouwwerk ‐ 6301000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Sociaal‐cultureel werk
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Minimum

2018
Keuze

Begroot

0
1.420.985

Minimum

Keuze

0
1.019.087

401.898

1.420.985

1.019.087

401.898

Het professioneel welzijnswerk richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en het versterken van de sociale cohesie.
Daarbij is er bijzondere aandacht voor kwetsbare burgers, maar juist ook voor burgers die “over” hebben, want deze burgers zullen het
“burgers zorgen voor elkaar” meer inhoud moeten geven. Onder het welzijnswerk vallen diverse activiteiten, bijvoorbeeld het ondersteunen
vrijwilligers die een eetpunt willen realiseren tot het ondersteunen van wijk‐ en dorpsraden bij het opstellen van de leefbaarheidsagenda.
Bovendien is de opbouwwerker een belangrijke informatiebron voor de politie en de veiligheidscoördinator van de gemeente Weert.
Welzijnswerk is een basisvoorziening voor de participatiemaatschappij. Opbouwwerk (verouderde term overigens) maakt daar deel van uit.
Subsidie wordt jaarlijks verstrekt op basis van een uitvoeringsovereenkomst (2012‐2015) met daarin opgenomen indexeringen voor
personele kosten en activiteitenkosten.
Opbouwwerk is onderdeel van de totale subsidie aan Punt Welzijn. Het minimum ligt bijna 30% lager. Dat betekent dat het professioneel
welzijnswerk fors in omvang af moet nemen. In overleg met Punt Welzijn wordt bepaald welke activiteiten minder dan wel anders moeten.
Minder welzijnswerk betekent dat burgers minder ondersteund kunnen worden bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun woon‐ en
leefomgeving. Gevolg kan zijn dat sociale cohesie vermindert en dat kwetsbare inwoners geen netwerk kunnen opbouwen om op terug te
vallen als ze hulp nodig hebben. Deze inwoners zullen dan een beroep doen op (duurdere) professionele hulpverlening. De
participatiemaatschappij komt niet of onvoldoende van de grond. Risico op tweedeling in de maatschappij. Op dit moment kan nog niet
aangegeven worden welke activiteiten komen te vervallen en wat daar de maatschappelijke gevolgen van zijn
Meenemen in subsidieafspraken vanaf 2016 en gefaseerd afbouwen.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

De afgelopen jaren is er een kanteling in de werkwijze doorgevoerd: de methodiek Welzijn Nieuwe Stijl is ingevoerd. Punt Welzijn werkt niet
meer aanbodgericht, maar vraaggericht en probeert daarbij de inwoners te stimuleren en te faciliteren om zelf activiteiten op te pakken. Dit
heeft al geleid tot besparingen in de formatie. Punt Welzijn werkt met een relatief kleine formatie en met veel vrijwilligers (450).

Meenemen in nieuwe subsidieafspraken – waarbij de bezuiniging op dit product in samenhang met de andere producten van Punt Welzijn
moet worden bekeken – voor 2016 en verder, waarbij gelet op de langdurige subsidierelatie met Punt Welzijn een redelijke afbouwtermijn in
acht moet worden genomen. Als vuistregel wordt een voornemen tot subsidieverlaging minimaal 6 maanden van te voren aangekondigd.
Een afbouwperiode van 3‐4 jaar is gebruikelijk; de jurisprudentie is daar niet eenduidig over De uitvoeringsovereenkomst met Punt Welzijn
loopt van 2012‐2015 en jaarlijks wordt subsidie verstrekt.
Op het welzijnswerk is in de afgelopen bezuinigingsrondes al herhaaldelijk bezuinigd. Nu 30% bezuinigen is een te grote aanslag op deze
werksoort, gelet op het belang van het versterken van sociale cohesie en het behalen van doelstellingen op het gebied van
burgerparticipatie. De subsidie aan Punt Welzijn is in de gemeentelijke begroting verspreid over diverse producten. Gelet op de samenhang
tussen de diverse producten is het beter om de uitgaven aan Punt Welzijn in een totaaloverzicht te zetten en bijvoorbeeld aan de hand van
het totaal aan minimum bedragen Punt Welzijn een taakstellende bezuiniging (gelijk of boven het minimum) op te leggen voor het totale
subsidie en in overleg met Punt Welzijn keuzes te maken op inhoud.
De subsidie aan Punt Welzijn is in de gemeentelijke begroting verspreid over diverse producten. De verdeling in de gemeentebegroting sluit
niet aan bij de verdeling van de inzet van Punt Welzijn over de verschillende producten. Een deel van de kosten voor jongerenwerk wordt
betaald uit de “verzamelpost” opbouwwerk (630.1000).
2
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

123. Subsidies wijkaccomodaties

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Subsidies wijkaccommodaties ‐ 6301111
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Sociaal‐cultureel werk
Maatschappelijke gevolgen:
Groot (bij volledige afschaffing)
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0

Keuze

Minimum benchmark

0

76.292

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

0

76.292

76.292

0

76.292

54.714

Subsidie beheer wijkaccommodaties (Kwintet Boshoven, buurthuis Fatima, gemeenschapscentrum Groenewoud, MFA Kimperveld Tungelroy
en MFA Swartbroek). Jaarlijkse bijdrage per accommodatie € 14.341,‐. Totaal is 5 x € 14.341 = € 71.705,‐. Teveel begroot voor de jaren 2015‐
2018 is € 4.587,‐.
N.v.t.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?

Continuïteit/voortbestaan wijkaccommodaties komt onder druk te staan. Subsidie draagt bij aan een sluitende exploitatie.
Huur‐ en consumptieprijzen moeten worden verhoogd om exploitatie sluitend te krijgen. Dit werkt kostenverhogend voor verenigen
die gebruik maken van de accommodaties.
Subsidie afschaffen, de afspraken liggen vast in de subsidieverordening. De subsidieverordening kan jaarlijks worden aangepast, wel dient
rekening gehouden te worden met een afbouwregeling.

Subsidieverordening aanpassen.

-

Subsidie aan 5 organisaties verlagen, jaarlijkse subsidie per organisatie wordt dan € 10.944,‐.
Eén of meer wijkaccommodaties sluiten, waardoor totale subsidie verdeeld kan worden over minder organisaties.. Tevens wordt
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(o.m. activiteiten, prestaties)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

-

hierdoor overcapaciteit aan sociaal culturele voorzieningen (conclusie voorzieningenplannen) teruggedrongen waardoor bezetting
en exploitatie van de resterende voorzieningen zal verbeteren.
Schaalvergroting: stichtingsbesturen samenvoegen en verantwoordelijk maken voor meerdere wijkcentra.
Schaalvergroting naar één grotere beheerorganisatie, nu 5 beheersorganisaties.

Sluiting accommodaties, verhoging huurprijzen consumpties.

In het kader van de voorzieningenplannen die voor Weert zijn opgesteld, is geconcludeerd dat vraag naar en aanbod van sociaal‐culturele
voorzieningen niet in evenwicht zijn (teveel aanbod). Als gevolg van demografische ontwikkelingen zal de vraag naar verwachting verder
dalen. Daarentegen neemt het aanbod toe doordat derden (zoals verenigingen en zorginstellingen) haar deuren gaan openen voor
medegebruik. Ook particuliere initiatieven (bijvoorbeeld herbestemming Fatimakerk) zorgen voor een verdere toename van het aanbod.
Als de gemeente ruimte biedt aan deze initiatieven / ontwikkelingen, worden de gemeentelijke accommodaties in de toekomst mogelijk
overbodig en kunnen deze worden vrijgespeeld. Afhankelijk van hoe dit proces zich ontwikkeld, kan in de toekomst een grotere besparing op
subsidies worden gerealiseerd dan nu benoemd bij het minimum van de benchmark.
Consequentie is wel dat de gemeentelijke invloed op de toegankelijkheid van maatschappelijk vastgoed verminderd (gemeentelijke
accommodaties worden vervangen door accommodaties van derden).
Budget niet volledig, ontbreekt:
- Gemeenschapscentrum Stramproy; beheersubsidie (€ 14.341,‐) en maatwerksubsidie groot onderhoud (€ 11.964,‐)
Voorstel: bijstelling subsidiebijdrage conform overige beheerorganisaties.
- Subsidie dorpsraad Laar / zaal Bee‐j Bertje voor huisvesting maatschappelijke groepen (€ 14.685,‐)
Voorstel: volledig schrappen; betreft bijdrage aan een commerciële exploitant. Maatschappelijke gevolgen beperkt. Consequentie
kan zijn dat huurtarieven voor gebruikers van Bee‐j Bertje stijgen.
- Exploitatiesubsidie Punt Welzijn als bijdrage exploitatietekort Keenterhart (€ 67.436,‐)
Voorstel: neerwaartse bijstelling subsidiebijdrage, betrekken bij totale subsidierelatie met Punt Welzijn
11
SBH R. DENEER
Categorie:
- 2 - visie/coalitieakkoord

124. Servicepunt vrijwilligers en mantelzorgers, Punt Welzijn
Programma:
Product/FCL:

Zorg
Overig jeugd/‐jongerenbeleid ‐ 6302000
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Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Sociaal‐cultureel werk
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
18.151

Minimum

Keuze

0
13.017

5.134

18.151

13.017

5.134

Het Servicepunt Vrijwilligers ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers door middel van voorlichting, cursussen, het bij elkaar brengen van
vraag en aanbod via de website goedbezigweert.nu waar vrijwilligersvacatures kunnen worden geplaatst en oproepen om informele zorg.
Ook het Maatjes‐project (bestrijding eenzaamheid) valt onder dit product. Doel van de activiteiten is de maatschappij actiever maken,
vrijwilligerswerk versterken en burgers stimuleren om meer voor elkaar te betekenen. Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn hoekstenen van
de participatiemaatschappij.
Geen verschillen, jaarlijkse vaste bijdrage in het totaalsubsidie van Punt Welzijn.

Het minimum (30% minder) kan gerealiseerd worden door de ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers te verminderen. Wat het
concrete gevolg van deze bezuiniging dient te worden bezien in relatie tot de inzet van Punt Welzijn op het totale takenpakket.
Minder ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers kan ervoor zorgen dat het aantal vrijwilligers en mantelzorgers afneemt. Dat is niet
wenselijk, gelet op de opdracht vanuit het rijk om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om
zorg en ondersteuning betaalbaar te houden, wordt er de komende jaren een groter beroep op vrijwilligers en mantelzorgers gedaan. Dat
kan alleen als de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers goed geregeld is.
Onderdeel van het Wmo‐beleidskader is dat er in 2015 beleid ontwikkeld wordt voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Bij
het formuleren van dat beleid kan een taakstellende bezuiniging op de ondersteuning als uitgangspunt worden meegegeven. Dat kan wel
invloed hebben op de effectiviteit van dat beleid.
Het Servicepunt Vrijwilligers is onderdeel van het welzijnswerk bij Punt Welzijn dat via subsidie wordt gerealiseerd. Het Servicpunt
Vrijwilligers heeft in 2014 een professionaliseringsslag gemaakt en de dienstverlening verder ontwikkeld en geïntegreerd met andere
producten van Punt Welzijn. Dit heeft onder andere geresulteerd in de website goedbezigweert.nl. Deze website vervangt de verouderde
vrijwilligersvacaturebank en website voor maatschappelijke stage en biedt veel meer faciliteiten biedt voor vrijwilligers en mantelzorgers. De
website stimuleert ook het maatschappelijk ondernemen. Hiervoor werkt Punt Welzijn intensief samen met ondernemers en de Weerter
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vrijwilligersorganisaties (sport‐, cultuur‐ en welzijnsverenigingen). Punt Welzijn werkt volgens Welzijn nieuwe stijl, een methodiek die erop
gericht is om anderen te stimuleren en te faciliteren en zo min mogelijk zelf te organiseren. Deze kanteling in het welzijnswerk heeft al
formatieve besparingen opgeleverd..
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Meenemen in nieuwe subsidieafspraken – waarbij de bezuiniging op dit product in samenhang met de andere producten van Punt Welzijn
moet worden bekeken – voor 2016 en verder, waarbij gelet op de langdurige subsidierelatie met Punt Welzijn een redelijke afbouwtermijn
in acht moet worden genomen. Als vuistregel wordt een voornemen tot subsidieverlaging minimaal 6 maanden van te voren aangekondigd.
Een afbouwperiode van 3‐4 jaar is gebruikelijk; de jurisprudentie is daar niet eenduidig over De uitvoeringsovereenkomst met Punt Welzijn
loopt van 2012‐2015 en jaarlijks wordt subsidie verstrekt.
De subsidie aan Punt Welzijn is in de gemeentelijke begroting verspreid over diverse producten. Gelet op de samenhang tussen de diverse
producten is het beter om de uitgaven aan Punt Welzijn in een totaaloverzicht te zetten en bijvoorbeeld aan de hand van het totaal aan
minimum bedragen Punt Welzijn een taakstellende bezuiniging (gelijk of boven het minimum) op te leggen voor het totale subsidie en in
overleg met Punt Welzijn keuzes te maken op inhoud.
De subsidie aan Punt Welzijn is in de gemeentelijke begroting verspreid over diverse producten. De verdeling in de gemeentebegroting sluit
niet aan bij de verdeling van de inzet van Punt Welzijn over de verschillende producten. Een deel van de kosten voor het servicepunt
Vrijwilligers wordt betaald uit de “verzamelpost” opbouwwerk (630.1000).
13 (2)
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

125. Jeugd‐ en jongerenwerk, deel Punt Welzijn, deel subsidies verenigingen

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Jeugd‐ en jongerenwerk ‐ 6302001
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Sociaal‐cultureel werk
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐4.100
125.613

Minimum

Keuze

‐4.100
90.086

35.527

125.613

90.086

35.527

Kindervakantiewerk, scouting en open jeugd‐ en jongerenwerk
De baat op deze post is erfpacht van scoutinglocatie.
nvt

30% bezuinigen op subsidies, hiertoe moet overleg worden gevoerd met de verenigingen.
Bij jongerenwerk kan de gemeente wel sturen door bijvoorbeeld minder openstelling, minder ambulant jongerenwerk. (Punt Welzijn)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met

Risico dat deelname van minder draagkrachtigen afneemt. Risico op overbelasting van vrijwilligers.

Subsidieverordening aanpassen (afbouw subsidie). Ook hier geldt de Algemene Wet bestuursrecht en subsidieverordening: afbouw in
redelijke termijn, mits tijdig aan gekondigd en uiteraard in overleg met instellingen.
Taak wordt al buiten de gemeentelijke organisatie uitgevoerd
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burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Zie boven

13
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

126. Jongeren Ontmoetingsplekken , Punt Welzijn

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Jongeren Ontmoetings Plekken ‐ 6302005
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Sociaal‐cultureel werk
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐12.000
77.760

Minimum

Keuze

‐12.000
55.767

21.993

77.760

55.767

21.993

Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Punt Welzijn. De activiteit van de gemeente Weert betreft alleen het verstrekken van een subsidie
aan Punt Welzijn. Het jongerenwerk is toegankelijk voor álle jongeren, maar richt zich vooral op jongeren die behoren tot de risicocategorie
en de probleemjongeren. Het doel van jongerenwerk is tweeledig:
1. jongeren begeleiden bij het opgroeien naar volwassen burger (luisterend oor, talentontwikkeling, doorverwijzen naar hulpverlening indien
nodig)
2. leefbaarheid en sociale veiligheid vergroten, door jongeren een eigen plek bieden in de jongerencentra en door jongeren individueel en in
groepsverband aan te spreken op hun gedrag.
Er zijn drie jongerenaccommodaties waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Jongerenwerkers zoeken jongeren op in
de openbare ruimte, begeleiden indien nodig jongeren die zelfstandig gaan wonen (Kamers met uizicht) of jongeren die tijdelijk extra hulp
nodig hebben (coachingsproject). Ook de jongerenraad en jongerenactiviteiten in de wijk Keent vallen onder dit product. Jongerenwerkers
nemen deel aan (zorg)netwerken en leveren zo een bijdrage in de ketensamenwerking rondom kwetsbare jongeren. Ook zijn
jongerenwerkers betrokken bij het voorkomen en bestrijden van jeugdoverlast en zijn daarbij contactpersoon voorde politie. In hun
contacten met jongeren dragen zij bepaalde beleidsthema’s uit (bijvoorbeeld alcohol‐ en drugspreventie, meer bewegen).
Geen verschillen.

Het minimum kan gerealiseerd worden door een bezuiniging van 0,3 à 0,4 fte op de formatie jongerenwerk bij Punt welzijn (subsidie). In
overleg met Punt Welzijn wordt bepaald welke activiteiten minder dan wel anders moeten.
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Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Jongerenwerk wordt deels ambulant en deels vanuit de accommodatie uitgevoerd. Minder formatie betekent waarschijnlijk minder
openstelling van accommodaties. Minder accommodatiegericht jongerenwerk betekent minder contact met risicojongeren, met mogelijk
later een groter beroep op jeugdhulp (ook gemeentelijke wettelijk taak). Minder openstellingsuren jongerenaccommodaties betekent
mogelijk meer overlast in de openbare ruimte.
Formatie jongerenwerk bij Punt Welzijn (subsidie) moet worden ingekrompen.
Jongerenwerk is onderdeel van het welzijnswerk bij Punt Welzijn dat via subsidie wordt gerealiseerd. Jongerenwerk werkt samen met andere
partners, waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin. Punt Welzijn maakt ook gebruik van andere werksoorten om de doelen van het
jongerenwerk te bereiken. Zo wordt bijvoorbeeld buurtsport ingezet om jongeren te activeren.
In het verleden is geprobeerd om bij de jongerenaccommodaties vrijwilligers in te zetten. Dat blijkt echter voor deze doelgroep moeilijk te
realiseren.
Meenemen in nieuwe subsidieafspraken – waarbij de bezuiniging op dit product in samenhang met de andere producten van Punt Welzijn
moet worden bekeken – voor 2016 en verder, waarbij gelet op de langdurige subsidierelatie met Punt Welzijn een redelijke afbouwtermijn in
acht moet worden genomen. Als vuistregel wordt een voornemen tot subsidieverlaging minimaal 6 maanden van te voren aangekondigd.
Een afbouwperiode van 3‐4 jaar is gebruikelijk; de jurisprudentie is daar niet eenduidig over. De uitvoeringsovereenkomst met Punt Welzijn
loopt van 2012‐2015 en jaarlijks wordt subsidie verstrekt.
De subsidie aan Punt Welzijn is in de gemeentelijke begroting verspreid over diverse producten. Gelet op de samenhang tussen de diverse
producten is het beter om de uitgaven aan Punt Welzijn in een totaaloverzicht te zetten en bijvoorbeeld aan de hand van het totaal aan
minimum bedragen Punt Welzijn een taakstellende bezuiniging (gelijk of boven het minimum) op te leggen voor het totale subsidie en in
overleg met Punt Welzijn keuzes te maken op inhoud.
De subsidie aan Punt Welzijn is in de gemeentelijke begroting verspreid over diverse producten. De verdeling in de gemeentebegroting sluit
niet aan bij de verdeling van de inzet van Punt Welzijn over de verschillende producten. Een deel van de kosten voor jongerenwerk wordt
betaald uit de “verzamelpost” opbouwwerk (630.1000).
2
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

127. Integraal jeugdbeleid

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Integraal jeugdbeleid ‐ 6302100
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Sociaal‐cultureel werk
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
6.500

Minimum

Keuze

0
4.662

1.838

6.500

4.662

1.838

Eenmalige subsidies voor jeugd. Vernieuwende initiatieven mbt Jeugd e.d.
Kenmerk van vernieuwende initiatieven is dat die niet vooraf bekend zijn. Voor voorwaarden zie de subsidieverordening. Voorbeelden zijn
ludieke kinderactiviteit t.g.v. opening speelveld in de wijk.
nvt

Ja, dat kan door minder subsidie verstrekken. Minder vernieuwende initiatieven op het gebied van Jeugdbeleid kunnen worden ontplooid.

Minimaal, minder vernieuwende initiatieven op het gebied van Jeugdbeleid kunnen worden ontplooid.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Bekend wordt verondersteld dat bij stopzetting van eenmalige subsidies dit onderdeel uit de verordening moet worden geschrapt. Kenmerk
van eenmalige subsidies voor vernieuwende initiatieven is dat er geen verplichtingen zijn, een nog niet bestaande subsidierelatie hoeft niet
te worden opgezegd.

Welke manieren van anders organiseren

nvt
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Bekend wordt verondersteld dat bij stopzetting van eenmalige subsidies dit onderdeel uit de verordening moet worden geschrapt. Kenmerk
van eenmalige subsidies voor vernieuwende initiatieven is dat er nog geen relatie met een organisatie is, dus hier hoeft ook niet mee gepraat
te worden.
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

128. Samenwerkingsverband Opmaat = Pluspunt

Programma:
Zorg
Product/FCL:
samenwerkingsverband Opmaat ‐ 6302102
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Sociaal‐cultureel werk
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
18.500

Minimum

Keuze

0
13.268

5.232

18.500

13.268

5.232

Bijdrage aan time‐outvoorziening in geval van schooluitval. Opvang jongeren die uitvallen in het onderwijs.
Betreft lesaanbod en coaching, Voor uitgebreid activiteitenoverzicht zie het jaarverslag RMC/leerplicht.
nvt

In plaats van een voorziening bekostigen, afzonderlijke trajecten financieren. Per saldo minder uitgaven
Betreft lesaanbod en coaching, Voor uitgebreid activiteitenoverzicht zie het jaarverslag RMC/leerplicht.
Als de bijdrage daalt van € 18.500 naar € 13.268 en er wordt gekozen voor het opheffen van een voorziening en hiervoor in de plaats
trajecten te financieren, dan betekent dit dat er niet 6 jongeren als groep lesaanbod en coaching krijgen op een locatie, maar dat er
individuele begeleiding volgt. Afhankelijk van de uurprijs van de begeleider kan een x aantal uren begeleiding worden geleverd.

Aanpassing financiële relatie met samenwerkingsverband onderwijs. Ook hier geldt dat bij een subsidierelatie van meer dan 3 jaar de
termijnen uit de algemene wet bestuursrecht gelden: hierin staat dat een redelijke termijn moet worden aangehouden en dat korting tijdig
moet worden aangekondigd. Bij mogelijk bezwaar is het aan de bestuursrechter of de termijn redelijk is in relatie tot de aangegane
verplichting.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Bij gemeente niet, wel bij samenwerkingsverband

Zie boven
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

129. Kinderopvang

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Kinderopvang ‐ 6500000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Kinderdagopvang
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐182.250

Minimum

Keuze

‐182.250
0

0

0

0

0

Het exploiteren van huisvesting waarbinnen een derde partij kinderopvang kan aanbieden om op deze manier uitvoering te geven aan brede
scholen. Er is sprake van kostendekkende huur (de kosten worden gedragen door Onderwijs).
N.v.t.: gelijkluidende bedragen.

Geen ruimten meer exploiteren ten behoeve van kinderopvang. Mogelijk de ruimten verkopen.
Echter er wordt een positief resultaat gehaald tussen lasten en baten op basis van de voorliggende cijfers.
Opmerking: Er wordt in principe kostendekkende huur berekend. Echter de onderliggende huurcontracten zijn korter in tijd dan de
afschrijvingsperiode van het gebouw. Daarin zit een risico. Dit risico verdwijnt bij verkoop.
Geen/minder brede scholen d.w.z. basisscholen waarbinnen kinderopvang wordt aangeboden.
Probleem: er kan bij verkoop een kinderopvang aansluiten die niet op onderwijsinhoud past bij de basisschool.
Geen sturing meer als gemeente.
Maatschappelijk effect: geen doorgaande leerlijn/ontwikkelingslijn . Heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.
Een tweede gevolg is dat bij geen gelijkmatig aanbod als brede school ouders eerder zullen kiezen voor scholen die wel een breed aanbod
hebben (betekent herschikking onderwijshuisvesting).
We zitten op een positief resultaat. Op basis van de nu voorliggende gegevens beter dan minimum.
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waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

N.v.t.

N.v.t.

We zijn als gemeente faciliterend aan kinderopvangorganisaties. De voorzieningen zouden te koop aangeboden kunnen worden dan wel in
onderhoud ondergebracht kunnen worden bij het schoolbestuur. (Kinderopvang is ondergebracht in dezelfde gebouwen waarbinnen
onderwijs wordt geboden. Met “afkoop” van onderhoud met schoolbestuur wordt eenzelfde uitstraling en kwaliteitsniveau van het gehele
gebouw nagestreefd. Deze discussie wordt betrokken bij decentralisatie onderwijs (vast te stellen verordening).
Eerste variant: sturen op het onderbrengen in onderhoud bij schoolbesturen.
Tweede variant: capaciteit maximaal inzetten. Deze tussenvariant wordt ingezet met de voorzieningenplannen welke vastgesteld worden.
Derde variant: afstoten eigendom.

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Ook al worden de kapitaallasten in deze vergelijking betrokken, dan nog is er sprake van een positief resultaat.
Er wordt verwezen naar de voorzieningenplannen. Deze plannen moeten integraal worden benaderd, omdat ze ook betrekking hebben op
andere producten in de begroting.

6
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord
1 ‐ wettelijk

130. Kinderopvang gemeentelijke doelgroepen ‐ Outsourcen en versoberen Kinderopvang in kader
Participatiewet

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Kinderopv.gemeentelijke doelgroepen ‐ 6500006
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Kinderdagopvang
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
65.280

Minimum

Keuze

0
31.936

33.344

65.280

31.936

33.344

Kinderopvang voor klanten uit de bijstand die een traject volgen of parttime werken en kinderopvang in het kader i.v.m. sociaal medische
indicatie (SMI).
Omvang bedrag wordt bepaald door aantal aanvragen en hoogte eigen bijdrage.
Eigen bijdrage is nu 10% bij minima, bij SMI geen eigen bijdrage
Klantgroep is in Weert zijn uitkeringsgerechtigden. Eigen bijdrage bij kinderopvang regulier kan omhoog maar het blijven burgers met een
minimum uitkering.
Bij SMI geldt hetzelfde.
Genoemde lasten zijn de betaalde vergoedingen en niet de uitvoeringskosten.
Minimum pakket geeft hogere lasten voor de minima.
Negatieve werkgelegenheid effecten bij de kinderopvang
Minder uitstroom uit bijstand
Eigen bijdrage per aanvraag verhogen, verschil maken bij SMI en reguliere kinderopvang.

Dienstverlening inkopen inclusief de uitvoering.
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subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Outsourcen en/of versoberen.
Outsourcen betekent een onderhandse aanbesteding.

Is deels wettelijke taak. (SMI)

4
Kees Joosten
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Categorie:
- 2 ‐ visie/coalitieakkoord

131. Peuteropvang, samenhang met 129 en 132

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Peuteropvang ‐ 6500007
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Kinderdagopvang
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐36.000
285.585

Minimum

Keuze

‐36.000
139.712

145.873

285585

139.712

145.873

Subsidie peuterwerk. Eén voorziening gecreëerd voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Taak is kinderen voor te bereiden op schoolse
periode. Gemeente betaalt alleen voor kinderen van ouders die niet onder toeslagenregeling vallen.
(Wet op primair onderwijs verplicht om kinderen met taalachterstand voorschoolse educatie aan te bieden. Zie ook
onderwijsachterstandenbudget.)
De baten zijn de ouderbijdragen.
nvt

Minder kinderen uit de kwetsbare gezinnen kunnen gebruik maken van deze voorziening. Ouders van kinderen die niet onder de
belastingtoeslag vallen, zijn niet‐tweeverdieners. Concreet: een of zelfs beide ouders heeft een werkloosheids‐ of
arbeidsongeschiktheidsuitkering, zit in de schuldsanering of in detentie. De gemeente heeft deze regeling net ingesteld als vangnet voor deze
kwetsbare groep. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders in de uitkering een grote kans lopen later zelf ook afhankelijk te worden van
een uitkering. Ook het risico op kindermishandeling is bij deze groep vele malen hoger.
Kinderen in weinig kansrijke thuissituatie lopen een groter risico op vervolgschade (blijvende onderwijsachterstand). Wachtlijsten worden
ingevoerd.
Subsidiebeschikking aanpassen (afbouwen in 3 jaren). Kinderopvang zal medewerkers moeten ontslaan. Uiteraard wordt ook hier gehandeld
op basis van de algemene wet bestuursrecht, overleg met instellingen is al structureel vastgelegd en zo basaal dat dit niet apart is genoemd.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Gemeente heeft werkwijze van organiseren (zie activiteiten) net aangepast.

Subsidieverordening aanpassen.

1. Twee kleine peuterspeelzalen beëindigen (niet langer subsidiëren, afbouw)
2. Gastouderopvang stimuleren.
Voor beide alternatieven geldt dat hiervoor een besparing tussen € 10.000 en € 20.000 mogelijk is afhankelijk van de uiteindelijke keuze.
De enige manier om kinderen uit die (mindere) thuissituatie te krijgen is peuterwerk.
Er is samenhang met de producten kinderopvang (147 + 151)

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

13
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

132. Kinderopvang: kwaliteitstoets

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Kinderopvang: kwaliteitstoets ‐ 6500008
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Kinderdagopvang
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
29.100

Minimum

Keuze

0
14.236

14.864

29.100

14.236

14.864

Inspecteren van kinderopvanginstellingen door de GGD. Dit moet één maal per jaar. Zo nodig vervolg of incidentele controles. De tarieven
van inspecties zijn landelijk bepaald.
nvt

Eén controle per instelling per jaar. Vervolg / incidentele onderzoeken vinden plaats op basis van bevindingen. Enige manier om mogelijk
goedkoper te werken is dit buiten de GGD om te doen. (zie organisatie). Dit moet wel een gekwalificeerde instantie/persoon zijn.

Indien de taken niet goed worden uitgevoerd (wettelijke niveau), dan komen onrechtmatigheden onvoldoende aan het licht (zie incestzaak
Amsterdam). De maatschappelijke en bestuurlijke gevolgen zijn dan buitenproportioneel.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

We zouden kunnen aanbesteden (zodra we van de GGD af zouden kunnen). De impact van uit de gemeenschappelijke regeling van de
Veiligheidsregio stappen is voor de werkgroep niet in te schatten gezien de bestuurlijke, financiële en juridische gevolgen.

Welke manieren van anders organiseren

Onderzoek naar zelf doen of aanbesteden bij andere instellingen/bedrijven. GGD is een gemeenschappelijke regeling. Het is niet
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zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

vanzelfsprekend om taken daar weg te halen. Logischer lijkt om op basis van feiten onze uitvoeringsorganisatie de opdracht te geven om
voor lagere tarieven te werken.

Onderzoek zie boven

Sturen op minder instellingen. Boetes uitdelen aan instellingen bij herhaaldelijk onvoldoende rapporten. Onderzoek of het mogelijk is om
kosten van de inspectie te verhalen.
Onderzoek naar goedkopere aanbieders (zie boven). Hierboven is aangegeven dat dit onderzocht zou moeten worden, we kunnen nl niet
eenzijdig het aantal particuliere instellingen verminderen. De opbrengst van boetes is eveneens niet vooraf in te schatten omdat we niet
kunnen zien welke tekortkomingen bij toekomstige inspecties worden gesignaleerd.

13
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

133. Collectief vervoer ouderen en gehandicapten

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Collect.vervoer ouderen/gehandicapt. ‐ 6520000
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Voorzieningen gehandicapten
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐50.000
368.000

Minimum

Keuze

‐50.000
315.564

52.436

368.000

315.564

52.436

Regiotaxi. Hiervan maken ongeveer 4.000 mensen gebruik. Er is een lopend contract t/m 2016 voor het collectief vervoer van ouderen en
gehandicapten (Limburg). Onder de nieuwe WMO vallen ook vervoervoorzieningen. De aanbesteding gaat over alle vervoer. De tarieven
(kosten van de gemeente en de eigen bijdrage van de klanten) zullen naar verwachting stijgen bij een volgende aanbesteding (contract loopt
tot 01‐01‐2017) van het vervoer. De afgelopen jaren zijn meerdere bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd op de regiotaxi. In projectgroep
regiotaxi Noord‐ en Midden Limburg en het bestuurlijk overleg regiotaxi Noord‐ en Midden Limburg zijn deze bezuinigingsmaatregelen
voorbereid.
Er zijn geen verschillen in bedragen.

Aangescherpte kaders en randvoorwaarden. Alleen de meest kwetsbare mensen komen in aanmerking voor deze vervoersregeling.

Alleen de meest kwetsbare mensen komen dan nog in aanmerking voor deze vervoersregeling. Er kan weerstand ontstaan. Het effect kan
zijn dat meer mensen in een sociaal maatschappelijk isolement terecht komen. Hierdoor kunnen de kosten op een ander onderdeel weer
gaan stijgen. Sociaal isolement leidt tot andere klachten.
Criteria aanscherpen om in aanmerking te komen voor een regiotaxi‐pas.
Mensen nog meer in eigen netwerk/omgeving oplossingen laten vinden.
Verder verhogen van de reizigersbijdrage.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Relatie leggen met Participatiewet; uitkeringsgerechtigden zouden bijv. ook met busjes kunnen rijden.
Beleidsregels / criteria aanpassen.

Minimum is al gerealiseerd bij de toekenning strakke toetsing op aanvraag. Deze randvoorwaarden zullen vervolgens onderdeel moeten zijn
van een nieuwe aanbesteding en meegenomen worden in de nieuwe verordening

Er worden geen alternatieve keuzemogelijkheden aangedragen.

Het minimum bedrag is al behaald (= uitgaven min inkomsten uit eigen bijdragen).

5
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

134. WMO: Individuele voorzieningen

Programma:
Zorg
Product/FCL:
WMO: Individuele voorzieningen ‐ 6520001
Hoofdfunctie/functie:
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Voorzieningen gehandicapten
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie

Minimum

2018
Keuze

Begroot

0
1.467.500

Minimum

Keuze

0
1.258.399

209.101

1.467.500

1.258.399

209.101

Forfaitaire vervoerskostenvergoeding, rolstoelen, scootmobielen en andere hulpmiddelen en aanpassingen in huis.
Er zijn geen verschillen in bedragen.

Adequaat ondersteunen (wettelijk verplicht). De noodzakelijke forfaitaire vervoerskostenvergoeding, rolstoelen, scootmobielen en andere
hulpmiddelen en aanpassingen in huis kunnen worden geleverd.

Mensen moeten meer zelf gaan regelen. Denk hierbij aan vervoer. Sommigen kunnen hierdoor in een sociaal isolement raken. De gemeente
moet scherp kijken of de klanten daadwerkelijk geen netwerk hebben. De Vraagwijzer kan de burger attenderen op alle mogelijkheden.
Het nog verder aanscherpen van de toegang dit betekent kritischer naar de aanvraag kijken. De beoordeling wordt gedaan op medische
gronden.
Het bestaande beleid dient in het licht van de WMO 2015 aangescherpt te worden.

298

Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Aanpassen van de verordening en hierover communiceren.

Voorgesteld wordt om € 400.000,‐ te bezuinigen op de begrotingspost woonvoorzieningen. De ingevoerde eigen bijdrage in 2012 heeft tot
een structurele daling geleid van woonvoorzieningen. Uit de jaarrekening 2014 blijkt dat er in totaal € 215.000,‐ is uitgegeven aan
woningaanpassingen. In de begroting 2015 is € 675.000,‐ geraamd. Met een geraamde uitgaadf van € 2w75.000,‐ wordt realistisch begroot.
De WMO eigen bijdrage voor klanten wordt vanaf 2015 landelijk verhoogd met 33%. Dit kan tot gevolg hebben dat de opbrengsten hoger
worden. Ook kan dit eventueel leiden tot afname van zorgconsumptie.
Vanaf april 2012 is een eigen bijdrage ingevoerd voor woon‐ en vervoersvoorzieningen. Dit heeft geleid tot daling van het aantal uitstaande
individuele vervoers‐ en woonvoorzieningen. Met de aanbesteding hulpmiddelen is in 2014 een verdere efficiencyslag gemaakt in de
uitvoering en de aanbesteding. Dit heeft tot lagere huurtarieven geleid. Naar aanleiding van de resultaten van de aanbesteding is in 2015 een
bezuiniging doorgevoerd van € 375.000,‐.
Er is een causaal verband tussen de WMO producten 133, 134, 135 en 153.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

5
SBH M. HEUVELMANS

299

Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

135. Algemene gezondheidszorg

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Algemene gezondheidszorg – 7140000
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Openbare gezondheidszorg
Maatschappelijke gevolgen:
Groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

Minimum

0
796.639

Keuze

0
521.803

274.836

796.639

521.803

274.836

Wettelijke taken GGD (jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, technische hygiënezorg, bevolkingsonderzoeken, epidemiologie,
gezondheidsvoorlichting, openbare geestelijke gezondheidszorg, infectieziekte bestrijding, tuberculose bestrijding en hulp bij ongevallen en
rampen).
Bijdrage veiligheidsregio/GGD (per inwoner), o.b.v. Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR). Wettelijke verplichtingen. € 730.829,‐
Lijkschouw € 5500,‐ , Lokaal gezondheidsbeleid € 9500,‐, Kleine subsidies (EHBO, zonnebloem, etc.) € 4310,‐ en overige projecten € 12.500,‐.
€ 34.000 vrije ruimte.
N.v.t.

Het betreft wettelijke bijdragen aan veiligheidsregio. 30% bezuinigen op veiligheidsregio is niet haalbaar. Alleen te bezuinigen op lokaal
gezondheidsbeleid en kleine subsidies en overige projecten € 16.810,‐

Niet kunnen nakomen van wettelijke verplichtingen veiligheidsregio (GGD).
Voortbestaan EHBO of Zonnebloem komt onder druk te staan. Geen invulling aan lokaal gezondheidsbeleid en overige projecten.
Vermindering dienstverlening met als mogelijk gevolg toename sociaal isolement. Verschraling gezondheid inwoners Weert.
Opzeggen samenwerking of onderzoeken of jaarlijkse bijdrage verlaagd kan worden.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Onderzoeken of verdere taakstelling aan veiligheidsregio (‐30%) mogelijk is.
Stopzetten kleine subsidies en overige projecten. Geen invulling meer geven aan lokaal gezondheidsbeleid. Zie hiervoor onderdeel
“maatschappelijke gevolgen”.

Onderzoeken of verdere taakstelling aan veiligheidsregio (‐30%) mogelijk is.
Stopzetten kleine subsidies en overige projecten, subsidies zijn vastgelegd in de verordening, kunnen jaarlijks aangepast worden mits
toepassing afbouwregeling. Geen invulling meer geven aan lokaal gezondheidsbeleid
Geen.

Dit format combineren met de format die de veiligheidsregio betreffen.
11
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

136. Verslavingszorg en preventie

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Verslavingszorg en preventie ‐ 7140001
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Openbare gezondheidszorg
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
62.887

Minimum

Keuze

0
41.191

21.696

62.887

41.191

21.696

Verslavingszorg en preventie op het gebied van geestelijke gezondheid. De activiteiten bestaan uit:
 voorlichting;
 outreachend werk;
 vroegsignalering;
 preventieactiviteiten op het gebied van dementie;
 angststoornissen;
 alcoholgebruik bij risicogroepen;
 verslavingszorg.
Deze producten worden regionaal ingekocht door centrumgemeente Venlo. Daarnaast is een deel van de lasten van dit product bestemd
voor bijdrage in de kosten van maatschappelijke opvang (regionaal daklozenbeleid).
In 2014 is de opvang voor daklozen in Weert hervormd. De bijdrage die Weert zelf betaalt aan de maatschappelijke opvang (bedoeld voor
toezicht openbare ruimte en extra openstelling) is daardoor afgenomen. Vanaf 2015 ontstaat dus ruimte in de begroting. De bijdrage voor
verslavingszorg en preventie is gebaseerd op een bedrag per inwoner en is jaarlijks vrijwel gelijk.
Het minimumpakket is ongewijzigd, vanwege de nieuwe werkwijze die in 2014 is ingevoerd.

In 2014 is de opvang van daklozen in Weert vernieuwd. De nieuwe werkwijze heeft als gevolg dat er geen aanvullende middelen meer nodig
zijn voor toezicht in de openbare ruimte en de extra openstelling van de dagopvang. De geraamde uitgave (€ 19.645) kan dus vervallen. De
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Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

jaarlijkse bijdrage voor verslavingszorg en preventie is ongeveer € 34.000. Het minimum is dus voldoende om de genoemde activiteiten voor
verslavingszorg en preventie ongewijzigd voort te zetten.
Niets.
De activiteiten voor verslavingszorg en preventie worden gezamenlijk ingekocht via centrumgemeente Venlo. De centrumgemeente
ontvangt hier ook nog een aparte bijdrage voor van de rijksoverheid. Gezamenlijke inkoop is goedkoper dan ieder voor zich.
De nieuwe manier van daklozenopvang in Weert wordt door samenwerkende ketenpartners uitgevoerd (Zelfregiecentrum Weert, MOVEOO,
Vincent van Gogh, MetGGZ), tegen lagere kosten en betere resultaten dan voorheen.

Geen acties en geen risico: de bijdrage voor verslavingszorg en preventie blijft ongewijzigd en de opvang van daklozen wordt vanaf 2015
volledig gefinancierd door de gemeente Venlo, die centrumgemeente is voor maatschappelijke opvang (MO) en van de rijksoverheid
middelen ontvangt voor de opvang van daklozen in de regio Limburg‐Noord.
Het minimum ligt boven het bedrag dat regionaal afgesproken is als bijdrage in de kosten voor activiteiten voor verslavingszorg en preventie.
Voorgesteld wordt om nog € 7.000 te bezuinigen op dit product, omdat dit geen consequenties heeft. De totale bezuiniging op dit product
komt dan op € 27.887.
Regionaal is afgesproken dat de activiteiten voor preventie in 2015 nader worden bekeken. Mogelijk vloeien hier nog verdere besparingen
uit voort.
2
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

137. Centra voor jeugd en gezin (JGZ)

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Centra voor jeugd en gezin JGZ ‐ 7150001
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Jeugdgezondheidszorg, uniform deel
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

Minimum

0
566.476

Keuze

0
382.524

183.952

566.476

382.524

183.952

Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en schoolarts), uitgevoerd door de GGD.
nvt

Bovenstaand taken zijn wettelijk. Alleen een uitvoering door een andere partij zou mogelijk goedkoper kunnen zijn.

Geen maatschappelijke gevolgen indien uitvoering door andere partij wordt uitgevoerd. Wel gevolgen voor samenwerking in
gemeenschappelijke regeling. Zie hierboven: uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio stappen heeft juridische, bestuurlijke en
financiële consequenties die de werkgroep te boven gaan. Dit zou nader onderzocht kunnen worden, mits men hier nut en noodzaak van
inziet.
Aanbestedingsonderzoek en discussie over openbreken Gemeenschappelijke regeling.
Zie hierboven: uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio stappen heeft juridische, bestuurlijke en financiële consequenties die de
werkgroep te boven gaan. Dit zou nader onderzocht kunnen worden, mits men hier nut en noodzaak van inziet. Zoals bekend gelden
uiteraard wettelijke termijnen voor afbouw van een langdurige relatie met professionele instellingen.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Aanbesteden bij deze taken. Keuze voor gemeenschappelijke regeling ter discussie.

Aanbesteding
Gemeenschappelijke regeling ter discussie

Onderzoek of het mogelijk is om deze taak lokaal te organiseren. Kan alleen als Weert uit de gemeenschappelijke regeling kan stappen.

GGD is voornemens om de verdeelsleutel te wijzigen. Nadeel weert € 2,5 ton.
Onderzoek of de bekostiging van de GGD / Veiligheidsregio niet beduidend goedkoper kan.
Elke gemeente krijgt via algemene uitkering een bedrag voor deze taken. Tot 2012 kregen we een bijdrage vergelijkbaar met de
bovenstaande uitgaven.
13
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

138. Jeugdzorg

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Jeugdszorg: maatwerk deel ‐ 7160000
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Jeugdgezondheidszorg, deel
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Rijksgelden 3D’s
Jeugd
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Minimum
0
10.790.202

10.830.038

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018
Keuze

Begroot

Minimum

Keuze

0
Dit bedrag heeft betrekking op de taken binnen de
decentralisatie Jeugd
7.093.741

3.736.297

10.830.038

7.093.741

3.736.297

Activiteiten inzake hulpverlening aan jeugd met allerlei beperkingen. (Begeleiding, behandeling, vervoer, wonen, vrijetijdsbesteding). Bedrag
is gebaseerd op historische uitgaven door hett rijk binnen de gemeente Weert.
nvt

We starten net met de uitvoering. We kunnen nu niet bepalen wat het minimumpakket zou kunnen zijn. In 2015 verplichting tot
zorgcontinuïteit en dit leidt tot uitgaven die we niet kunnen beïnvloeden.

Een deel van de jeugd krijgt geen of minder jeugdzorg. Gevolg dat de problematiek van jeugd zwaarder wordt en in laatste instantie bepaalt
de rechter of kinderen zorg toegewezen krijgen. Zware zorg is per definitie veel duurder en gemeente krijgt altijd de rekening
Niet continueren van zorg zal leiden tot veel maatschappelijke onrust.
Vroegtijdig schoolverlaten/schoolverzuim, overlast/vandalisme zal toenemen.
Het bovenstaande wordt in samenwerking met 7 gemeenten uitgevoerd en in 2015 worden kosten verevend. Overleg met andere
gemeenten is nodig om bovenstaande keuze te maken.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Zie boven

Zie boven

Het is niet realistisch om boven op de rijksbezuiniging nu weer een extra bezuiniging te realiseren.

Vanaf 2016 nieuw verdeelmodel, inkomsten gaan afnemen (bezuiniging 15%, wordt in 3 jaar gefaseerd ingevoerd). Er komt een nieuw
verdeelmodel waardoor middelen verder zullen afnemen. Dit al als gevolg gehad dat instellingen met 25% zijn gekort.

13
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

139. Centra jeugd en gezin

Programma:
Zorg
Product/FCL:
Centra Jeugd en Gezin ‐ 7160001
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Jeugdgezondheidszorg
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐125.000
612.617

Minimum

Keuze

‐125.000
393.015

219.602

600.017

393.015

207.002

De cijfers zoals hierboven staan in de primaire begroting. Inmiddels zijn hier de nodige correcties op doorgevoerd en zijn de bedragen nu als
volgt:
Het informeren en adviseren op het gebied van:
1. Opvoeding;
2. Signaleren;
3. Pedagogische ondersteuning;
4. Coördinatie van zorg;
5. Licht pedagogische ondersteuning.
Voor deze taken is de gemeente vanaf 2011 verantwoordelijk. Met invoering van de jeugdwet 2015 zijn deze taken uitgebreid met
jeugdhulp. Weert is centrumgemeente voor Midden‐Limburg West en ontvangt een deel van de gemaakte kosten (ongeveer € 40.000)
retour. De gemeente krijgt via de Algemene Uitkering een bijdrage voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De rijksoverheid heeft een korting
van € 48.000 aangekondigd, deze dient nog te worden opgevangen.
In 2015 is een eenmalige subsidie van de provincie van € 35.000 ontvangen, voor 2016 en verder vervalt deze. De geraamde inkomsten zijn
hierdoor structureel lager dan ten tijde van de primaire begroting.
Voor rekening van de gemeente Weert (na aftrek baten) zijn in grote lijnen:
 Consulenten en huisvesting basisCJG ( 95.000)
 Jeugd en Gezinswerkers (80.000)
 Digitaal Jeugddossier (91.000)
 Website en verwijsindex (40.000)
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Jongerenwerk/jongerenraad (53.000)
Projecten Kamers met Uitzicht ( 50.000)
Voorlichting, coördinatie van zorg, advisering (60.000)

Totaal € 469.000
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Niet bekend

Op alle 5 taken kunnen kosten worden verminderd. Dit betekent minder preventie. Voor de huidige taken wordt verwezen naar het
jaarverslag van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle preventietaken staan genoemd in de WMO‐nota jeugdbeleid en regionale visie op de
jeugdzorg. De taken van het basisCJG worden met ingang van 2015 net uitgebreid als gevolg van overheveling van de jeugdzorg van rijk,
provincie en zorgverzekeraars naar gemeenten. De kosten kunnen mogelijk worden verminderd door een combinatie van opschaling naar
Midden Limburg (reeds gebeurd). Het verminderen van preventieve activiteiten kan gevolgen hebben voor de net gestarte regionale
samenwerking en kan op termijn tot meerkosten zware zorg leiden.
Risico dat meer kinderen instromen in zware en duurdere zorg. Groter risico op gevolgschade bij kinderen, minder zelfredzaam in de
toekomst.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking

Per 1 januari is Centrum voor Jeugd en Gezin opgeschaald naar de schaal van Midden Limburg.

Overleg met instellingen hoe het goedkoper kan. Zoals bekend gelden uiteraard wettelijke termijnen voor afbouw van een langdurige relatie
met professionele instellingen.

Onderzoeken of vrijwillige inzet professionele inzet kan vervangen.
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Werkgroepnummer:
Budgethouder:

13
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

140. Afvalinzameling
Programma:
Product/FCL:

Woonklimaat
Baten en lasten afval ‐
7210000;7210001;7210002;7210003;7210100;7210101;7210102;7210105;7
210200;7210201;7210300;7250000;7250001
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Afvalverwijdering en ‐verwerking/Baten reinigingsrechten
en afvalstoffenheffing
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Minimum

2018
Keuze

Begroot

‐5.555.863

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)

2.464.298

Minimum

Keuze

‐5.555.863
1.994.824

469.474

2.597.136

1.994.824

602.312

Inzameling afval van burgers via huisvuilinzameling, inzameling op de centrale afvalinzamellocaties, inzameling op de milieustraat, ruimen
zwerfvuil in het openbaar gebied
In de benchmark gegevens zijn de baten niet uitgesplitst en als saldo weergegeven bij de lasten.

Het beheer van de milieustraat, gericht op een optimale scheiding en een brengservice voor de burger en de afvoer van de
afvalcomponenten naar de verwerkers.
Het afval en transport, gericht op de inzameling en eht transport van plastic, glas en restafval dat aangeleverd wordt bij de onder en
bovengrondse verzamelcontainers
De handmatige straatreiniging, met als doel een schoon openbaar gebied (ledigen 400 stuks afvalbakken)

1.
2.

Afschaffen garantie prijs oud papier en karton voor de verenigingen (gemeente past verschil tussen garantieprijs en marktprijs bij).
Huidige inzamelstructuur handhaven alleen de marktwaarde uit laten betalen levert besparing van € 18.000.
Het niet meer ruimen van zwerfvuil in de bermen en groenvoorzieiningen door de groenaannemers levert een besparing van
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maximaal €176.000,‐‐. De beeldkwaliteit kan van de huidige A norm bijgesteld worden naar B, C of D. Beparingen per
kwaliteitsnorm dienen verder uitgewerkt te worden. De overeenkomsten met de groenaannemers dienen te worden aangepast. De
inzet van social return via Risse en BTL wordt hiermee minder kansrijk. Dit leidt tot een vermindering van kansen tot reintegratie op
de arbeidsmarkt en een kans op hogere kosten voor de bijstanduitkeringen.
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Het ruimen van zwerfvuil ten bedrage van €176.000,‐‐ wordt vanuit het product “bermen en plantsoenen” overgeheveld naar het product
“afvalinzameling”. De kosten van ruimen zwerfvuil worden meegenomen in de afvalstoffenheffing.

Valt onder de outsourcing
20% bezuiniging is doelstelling
De afvalstoffendekking is 100% kostendekkend en alles wat mag worden toegerekend wordt toegerekend. Zie voor details de opmerkingen
in het rapport ‘Inzicht in de financiële positie en in het financieel handelen gemeente Weert’
12
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

141. Riolering
Programma:
Product/FCL:

Woonklimaat
Reinigen/inspectie hoofdriolen;Riolering;Baten rioolrechten ‐
7220000;7220200;7260000
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Riolering en waterzuivering/Baten rioolrechten
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐5.578.219
698.231

Minimum

Keuze

‐5.578.219
457.345

2408.86

698.231

457.345

240.886

A. Reiniging en inspectie hoofdriolering € 186.000,‐
B. Onderhoud riolering
C. Baten rioolrecht € 5.541.999,‐
Niet van toepassing

A. In plaats van de huidige 1x per 10 jaar naar 1 keer per 15 jaar vrijverval reinigen en inspecteren en eventueel maatregelen treffen
t.b.v. levensduur verlenging. (termijnen in GRP 2012‐2016 met 5 jaar verlengen) Dit levert een besparing van ongeveer €60.000,‐ op
de huidige begroting.
B. Niet van toepassing, zie toelichting bij het kopje ‘overig‘
C. Niet van toepassing, i.v.m. kostendekkendheid riolering
A. Gevolgen:
- Eerder risico tot dicht slibben rioolbuizen. Hogere vervuilingsgraad leidt tot hogere reinigingskosten
- Lekkende riolen en milieuverontreiniging.
- Kapitaalvernietiging
- Groter risico tot scheur‐ en breukvorming door minder snel inzage in gegevens. Hierdoor eerder instortingsgevaar
- Meer wortelvorming in riolering door geen (minder snel) inzage in gegevens
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Groter risico op letselschade (aansprakelijkheidsstellingen) door calamiteiten aan de riolering door te late inzage in
gegevens en door de huidige achterstand
- Door de reiniging en inspectiecyclus op te rekken zal er meer correctief klein (en ook groot) onderhoud door
contractpartner uitgevoerd moeten worden (verzakkingen verhelpen, verstoppingen oplossen, enz.)
- Door de planmatige reinigingsfrequentie op te hogen naar 15 jaar is het risico van ‘water op straat’ groter bij hevige
regenval omdat de capaciteit van een ongereinigde buis met de tijd afneemt (door dichtslibben)
- Het rioolstelsel van de gemeente Weert kent ook een groot aantal ‘risico riolen. Wanneer de reiniging en inspectiecyclus
wordt opgerekt, zal de betrouwbaarheid van deze specifieke riolen afnemen. Denk hierbij aan riolen gelegen in kermis‐ en
evenementengebieden, transportriolen onder (grote) doorgaande wegen en toegangswegen
- Door minder te reinigen zal de capaciteit van de riolering afnemen waardoor vaker (en meer) overstorten plaatsvinden op
oppervlaktewater van onder andere derden met de bijbehorende toenemende milieubelasting
- Momenteel is er een achterstand op de reiniging en inspectie en de daaruit volgende maatregelen van ons rioolstelsel.
Door deze termijn te verruimen wordt de huidige achterstand alleen maar groter en loopt de gemeente achter de feiten
aan. Hierdoor is planmatig onderhoud (bijna) onmogelijk. Alleen maar correctief onderhoud (kosten verhogend)
- Grotere kans dat ongedierte zich nestelen in hoofdriool. Deze kunnen door defecten in het riool in de openbare ruimte
komen
Conclusie:
Grotere kans op disfunctioneren van het stelsel doordat er niet tijdig inzage is in de daadwerkelijke toestand van het riool met alle
onwenselijke en maatschappelijke gevolgen van dien. Denk hierbij aan aansprakelijkheidsstelling en kapitaalvernietiging.
De huidige achterstand met betrekking tot de reiniging en inspectie loopt nog verder op.
Niet van toepassing, zie toelichting bij het kopje ‘overig‘
Op basis van de lasten worden de tarieven bepaald die bij de burgers in rekening worden gebracht (de baten). Uitgangspunt: 100%
kostendekkend.
Termijnen in lopend GRP aanpassen of termijnen loslaten bij het opstellen van een nieuw GRP in 2015. Het opstellen van een
inventarisatielijst van de rioleringen met de grootste risico’s en bekende probleemgevallen in de gemeente Weert.
Verder in kaart brengen wat de huidige achterstand daadwerkelijk is.
Niet van toepassing zie toelichting bij het kopje ‘overig‘.
Niet van toepassing
In 2015 samenwerking opzoeken voor het opstellen van een nieuw GRP (Limburgse Peelgemeenten). Eventueel kijken of een ander
samenwerkingsverband haalbaar en zinvol is (denk bijv. aan Waterschap Bedrijf Limburg of andere gemeenten)
Meer risico‐gestuurd gaan reinigen en inspecteren. Dit houdt in dat we ons rioolareaal moeten verdelen in risico‐categorieën.
Daarop wordt dan de reiniging en inspectie cyclus op aangepast.
Niet van toepassing. zie toelichting bij het kopje ‘overig‘
De inkomstenbelasting is direct van belang voor de burgers.
-

B.
C.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie

A.

B.
C.
A.

B.
C.

A. Termijnen in lopend GRP aanpassen of termijnen loslaten bij het opstellen van een nieuw GRP in 2015. Het opstellen van een
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leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

risicoanalyse van alle bekende probleemgevallen en risicoriolen binnen de gemeente Weert (en deze laten vaststellen door het
college ivm klachten, aansprakelijkheid bij calamiteiten/ongevallen). Verder in kaart brengen wat de huidige achterstand
daadwerkelijk is.
B. Niet van toepassing. zie toelichting bij het kopje ‘overig‘
C. Niet van toepassing. zie toelichting bij het kopje ‘overig‘
A. Risico‐gestuurd gaan reinigen en inspecteren. Hierdoor zal voor hoge risico riolen de frequentie omhoog moeten en voor de
‘risicoloze’ riolen zou de frequentie omlaag kunnen. Deze variant lijkt het voorbeeld te zijn van doelmatig rioolbeheer
Meeliften met derden (peelgemeente) bij nieuwe aanbesteding van reinigen en inspecteren. De gemeente Weert heeft bij de
recentelijke aanbesteding van dit product geen integrale samenwerking opgezocht met de Limburgse Peelgemeenten gelet op de
kosten, tijd en inspanning. Dit betekend dat de kosten per strekkende meter in de voorbereiding en begeleiding om laag kan. Het
risico is dat eenduidigheid onder gemeentes noodzakelijk is in beleid en uitvoering ervan.
B. Niet van toepassing. zie toelichting bij het kopje ‘overig‘
C. Niet van toepassing
A. Het bedrag in de begroting is erg laag in relatie tot het uitgave patroon van 2013 en 2014. Het incidentele patroon van
overschrijdingen zal vanaf 2015 een structureel patroon worden in verband met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Er
dient verder een herinventarisatie plaats te vinden van het areaal. Daarnaast moet rekening gehouden worden dat een bezuiniging
op basis van het verschuiven van het preventief onderhoud en inspecties niet automatisch leidt tot een bezuiniging op personeel.
De uit te voeren werkzaamheden behoeven de zelfde voorbereiding en begeleiding. De kwaliteit van het areaal zal door bezuinigen
op deze post afnemen (kapitaalvernietiging).
B. Het product riolering (7220200) wordt meegenomen in de bestuursopdracht ‘Samenwerken of uitbesteden openbaar gebied’.
C. De structurele baten dekken niet alleen dit product. De baten worden ook gebruikt voor o.a. rioolvervanging, afschrijving.
10
SBH R. Jetten

315

Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

142. Milieubeleid
Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Milieubeleid ‐ 7230000
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
18.508

Minimum

Keuze

0
10.085

8.423

18.508

10.085

‐ Uitvoeren van het in december 2014 vastgestelde duurzaamheidsbeleid. Dit is een niet wettelijke taak.
‐ Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van milieubeleid. Dit betreft onderzoek ten behoeven van het beleid in het kader van
bodem, geluid, lucht, externe veiligheid en geur Tevens het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van ruimtelijke procedures
inclusief uitgebreide WABO procedures. Hiervoor is eveneens onderzoek noodzakelijk.
‐ Bijhouden van het wettelijk verplichte luchtkwaliteitsprogramma (monitoringstool).

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket

Er is geen verschil in bedragen.

Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Alleen het milieubeleid (wettelijke taak) uitvoeren en de duurzaamheidsprojecten waarvoor geen budget benodigd is

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

8.423

Dan is de gemeente Weert in 2050 niet energieneutraal. Op langere termijn verslechtering van het leef‐ en woonklimaat. De gemeente kan
haar voorbeeldfunctie niet waarmaken.
Een gedeelte van de duurzaamheidsprojecten waarvoor budget benodigd is niet uitvoeren.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig

Samenwerking versterken met andere gemeenten maar ook met organisaties. Er zijn al initiatieven genomen om hier vorm aan te geven.
Meer subsidies proberen binnen te halen door het intensivering van lobbytrajecten.

Ruimte voor overige opmerkingen

Naar verwachting wordt duurzaamheid en gezondheid op termijn een wettelijke taak
Prioriteit van duurzaamheid uit begroting 2015 is nog niet verwerkt in deze format (€ 15.000).

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Aanpassen van het duurzaamheidsbeleid omdat er minder projecten worden uitgevoerd en dit communiceren met betrokken partijen.

Versterken van de samenwerking met andere gemeenten en organisaties op het gebied van duurzaamheid en milieubeleid.: netwerken,
kennisdelen, informatie‐uitwisseling, gezamenlijk projecten oppakken

5
SBH A. Cramers
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

143. Externe veiligheid
Programma:
Zorg
Product/FCL:
Externe veiligheid ‐ 7230200
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer
Maatschappelijke gevolgen:
Beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten

2015
Begroot

 Structureel
Lasten


Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐8.573

Minimum

Keuze

‐8.573
0

0

0

0

0

Baten is Legesopbrengsten (route gevaarlijke stoffen APV)
Uitgangspunt is: moet kostendekkend zijn. Is nu niet het geval. Verschil ca. 1000. Dit is gedeeltelijk te verklaren door dat een deel geboekt is
onder Uitvoering bijzondere wetten 1400400.
Eea is kostendekkend. Begrotingstechnisch verkeerd geboekt.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
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Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Uitgangspunt is kostendekkend.

Uitgangspunt is kostendekkend.

12
SBH R. Caris
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

144. Wabo vergunning milieu
Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Wabo vergunning milieu ‐ 7230300
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten

2015
Begroot

 Structureel
Lasten


Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
4.830

Minimum

Keuze

0
2.632

2.198

4.830

2.632

2.198

Activiteiten die binnen dit product geleverd worden zijn:
 verlenen van omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (gedeeltelijk middels RUD)
 afhandelen meldingen en maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit;
 afhandelen bezwaar en beroepschrift procedures;
 zonbeheer bedrijfsterreinen;
 toetsen lucht, bodem, geluid, natuur en advisering bij bestemmingsplannen;
 administratief afhandelen procedures vergunningen en meldingen;
 monitoren en coördineren RUD;
 melding mobiele puinbrekers.
De genoemde lasten hebben betrekking op:
 advertenties en publicaties (wettelijke verplichting)
 Verzekeringen voor apparatuur (overhevelen naar handhaving).

Wat is de verklaring van eventuele
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verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Advertenties en publicaties is minimum.
Probleem nu is dat deze kosten voor WABO zijn verdeeld over meerdere producten. Uit CODA blijkt dat hiervoor teveel wordt geraamd.
Advertenties en Publicaties voor WABO verlagen met 2198 (voor dit onderdeel).

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:

nvt
nvt

Kosten publicaties zijn nu verdeeld. WABO is in feite 1 aanvraag. Kosten toch verdeeld. Nagaan of dit bij elkaar kan komen.
Kostendekkendheid wordt jaarlijks bepaald bij het vaststellen van de leges.

nvt

De zelfevaluatie (VTH‐wet) heeft uitgewezen dat gemeente Weert nu niet voldoet aan alle kwaliteitscriteria.
12
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Budgethouder:

SBH R. Caris
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

145. Handhaving milieu
Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Wabo handhaving milieu ‐ 7230400
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer
Maatschappelijke gevolgen:
Groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
69.237

Minimum

Keuze

0
39.058

30.179

71.675

39.058

32.617

Lasten hebben betrekking op:
Milieutoezicht bij inrichtingen (externe inhuur), 5 parkeervergunningen toezichthouders (t.b.v. uitvoeren controles in betaald parkeerzones) ,
verplichte bijdrage Regionale Uitvoeringsdienst Limburg‐Noord, milieuvluchten.
Activiteiten:
Toezicht en handhaving bij milieu vergunnings‐ en meldingsplichtige inrichtingen

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Deelname RUD Limburg‐Noord (meerjarenbegroting). Bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Afspraak op basis van inwoner aantal.
Besluitvorming hierover vindt plaats binnen de netwerkorganisatie (Bestuursovereenkomst).
Minimumpakket niet haalbaar i.v.m. verplichte RUD bijdrage ( € 44.407,‐) Bedrag is momenteel gebaseerd om inwonersaantal.
Samenwerkingsverband bestaat pas sinds 2012. Jaarlijks wordt de bestuursovereenkomst en de meerjarenbegroting opnieuw vastgesteld.
Onderhandeling over bijdrage is dan mogelijk (systematiek opbouw bijdrage). Er bestaat een wettelijke plicht om in een uitvoeringsdienst
samen te werken m.b.t. milieuhandhaving. Een reëel minimum is € 51.000,‐ , dit betekent concreet een bezuiniging van € 18.237,‐ (externe
inhuur en bijdrage handhavingssamenwerking Limburg vervalt). Daarnaast kan nog een extra bezuiniging worden gerealiseerd op
milieuvluchten (max. € 1560,‐), dit heeft wel invloed op de kwaliteit van de milieuhandhaving.

Minder milieucontroles, verhoogt risico op overtreding/incidenten/calamiteiten. Ervaring leert dat minder toezicht leidt tot meer
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overtredingen van de milieuvoorschriften (emissies naar de bodem, lucht etc. en meer overlast naar de omgeving/omwonenden, bijv. geluid
en stankoverlast.). Dit verhoogt de kans op onomkeerbare milieuschade, meer overlast en het risico op calamiteiten.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Zie samenstelling van het minimumpakket.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)

Geen. Er wordt al samengewerkt met de partners binnen de RUD Limburg‐Noord in een netwerkorganisatie.

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Handhavingssamenwerking RUD Limburg‐Noord opzeggen of onderzoeken of de jaarlijkse bijdrage aan de RUD verlaagd kan worden.
Deelname aan een Uitvoeringsdienst is wettelijk verplicht, indien de samenwerking wordt opgezegd voldoet de gemeente Weert niet meer
aan deze verplichting, waardoor de hogere overheid kan ingrijpen.

Zie samenstelling minimumpakket.

11
SBH H.Jansen
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

146. Milieuklachtendienst
Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Milieuklachtendienst ‐ 7230500
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer
Maatschappelijke gevolgen:
Groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
Beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
74

Minimum

Keuze

0
40

34

74

40

34

Lasten hebben betrekking Politieke molestverzekering voor de toezichthouders.
Activiteit: afhandelen van klachten en meldingen (bijvoorbeeld stank‐ en geluidsoverlast) gedurende 24 uur per dag/ 7 dagen. (wettelijke
verplichting) Uitvoering middels een piketdienst.
N.v.t.

N.v.t.

Wettelijk verplicht.

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Verzekering collectief opnieuw aanbesteden door afdeling Financiën.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,

N.v.t.

325

subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Opnieuw aanbesteden van de molestverzekering.

N.v.t.

11
SBH H.Jansen
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Categorie: 2 ‐ visie/coalitieakkoord

147. Natuur‐/milieucentrum IJzeren Man

Programma:
Participatie
Product/FCL:
Natuur‐/milieucentrum IJzeren Man ‐ 7230600
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer en educatie
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐53.164
194.216

Minimum

Keuze

‐55.507
105.833

88.383

194.216

105.833

88.383

Bezoekerscentrum voor natuur‐ en milieueducatie (2014 ca. 30.000 bezoekers). Biedt huisvesting en ondersteuning aan vrijwel alle groene
verenigingen van Weert met ca. 100 vrijwilligers. Actief in basisonderwijs, voorgezet onderwijs en hoger onderwijs (ruim 170 projecten)
scholen betalen een beperkte bijdrage in de activiteiten. Dagbesteding voor ouderen, organiseren van lezingen en dagactiviteiten,
boomfeestdag, biodiversiteitsprojecten. Locatie NMC is aangemerkt als hoofdtoegangspoort voor het Grenspark Kempen Broek met
bijbehorend recreatieve positie. Uitbouwen knooppunt voor duurzame ontwikkeling en de ontwikkeling van het energieloket (beleidskader
duurzame ontwikkeling).
Niet van toepassing.

In de huidige begroting zijn kosten voor exploitatie en onderhoud van de accommodatie opgenomen en worden 1,5 beroepskracht betaald.
Het minimumpakket is voldoende voor de huur en onderhoud van de accommodatie en vaste kosten (o.a.. gas/water/elekt). De exploitatie
van het gebouw wordt volledig overgedragen aan de Stichting NME welke enkel nog bestaat uit vrijwilligers.
Door saneren op personeel wordt de Stichting afhankelijk van vrijwilligers, hierdoor kan continuïteit en kwaliteit niet gewaarborgd worden.
Het risico bestaat door het ontbreken van professionele aansturing dat vele vrijwilligers afhaken. De professionaliteit komt hiermee onder
druk te staan, activiteiten op het gebied van Natuur‐ en milieueducatie worden op een lager niveau uitgevoerd. Scholen moeten extra
investeren in het organiseren van lespakketten op gebied van natuur‐ en milieueducatie of maken de keuze deze activiteit niet meer uit te
voeren.
Weert verliest status van toeristisch‐recreatieve hoofdtoegangspoort tot Grenspark Kempen Broek en laat daarbij de recreatieve ambitie los.
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Wat moet er gebeuren om het
minimum waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders
organiseren zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken
met andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Dit betekent een verschraling van het aanbod zowel voor onze inwoners als voor toeristen. Zolang het NMC evenwel (in afgeslankte vorm)
blijft bestaan, zijn de maatschappelijke gevolgen relatief beperkt.
De uitbouw van het knooppunt voor duurzame ontwikkeling kan niet uitgevoerd worden.
De gemeente zal een alternatieve locatie moeten inrichten voor het energieloket als onderdeel van het beleidskader duurzame ontwikkeling.
De beheerstichting beheert en exploiteert het gebouw met vrijwilligers en stelt het open voor gebruikers. De activiteiten voor scholen,
vrijwilligersorganisaties en gemeente worden duurder of worden afgebouwd en zo mogelijk gestopt, tenzij alternatieve kostendragers
gevonden worden. De stichting moet de betaalde beroepskrachten laten afvloeien.
Externe inkomstenbronnen/fondsenwerving: Omdat de coördinator tijd moet besteden aan fondsenwerving, verandert het takenpakket. Een
gedeelte van de taken van de coördinator moeten hierdoor verschuiven naar vrijwilligers.
Alle activiteiten betalend (duurder) maken houdt een risico in dat scholen afhaken en dat educatieve doelstellingen niet behaald worden.

De gemeenteraad neemt het besluit over het verminderen van de subsidiering en neemt hierbij een redelijke afbouwtermijn in acht.
Hiermee gepaard gaande activiteiten voor scholen en overige organisaties worden afgebouwd en/of gestopt. De gemeente gaat dit
communiceren met vrijwilligers en betrokken stichtingen, zodat die mogelijk de activiteiten kunnen overnemen. Dit betekent dat overleg
met en aansturing van het NMC tot een minimum beperkt wordt.
Een taakstellende bezuiniging van 25% (€ 48.554,‐) lijkt reëel. Hiermee kan toch een professionele continuïteit geboden worden. Dit betekent
nog steeds een inkrimping vanuit de subsidie voor betaalde beroepskrachten. Aan het bestuur van de stichting NME wordt in dat geval
opdracht gegeven om een nieuw businessplan op te stellen. Hierbij zijn diverse scenario’s te bedenken met inkrimping van de activiteiten,
aanvullende externe fondsenwerving, aanvullende inkomsten vanuit entree, hogere bijdragen van scholen etc.

2
SBH W. Mentens
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

148. Natuur‐ en milieucommunicatie
Programma:
Participatie
Product/FCL:
Natuur‐ en milieucommunicatie ‐ 7230700
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

0
2.056

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

0
0

2.056

2.056

0

2.056

1.120

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Contributie voor klimaatverbond (lokaal verbond van overheden). Werken samen aan een krachtig en energiezuinig klimaatbeleid.
product gerealiseerd?
Subsidieverlening lokale IVN Weert e.o. (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid)
Wat is de verklaring van eventuele
Er is geen verschil in bedragen.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? IVN moet op zoek naar andere subsidieverstrekkers/sponsoren.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Opzeggen contributie klimaatverbond en geen subsidie verstrekken aan het IVN Weert e.o. Dit kan met ingang van 2015.

Opzeggen contributie en stopzetten subsidiering.

Vanuit de benchmark alleen kiezen voor opzegging contributie Klimaatverbond.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Anders organiseren is niet van toepassing.

Kunnen wij niet beoordelen. Opzegging contributie klimaatverbond heeft geen maatschappelijke gevolgen. Naar verwachting merken de
burgers er niets van. Het klimaatverbond biedt lezingen en workshops maar er zijn voldoende alternatieven.
Er wordt geen alternatief aangedragen.

IVN Weert is gehuisvest in Natuur‐ en Milieucentrum.
5
SBH A. Cramers
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

149. Ongediertebestrijding
Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Ongediertebestrijding ‐ 7231000
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten
Materieel €
Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2015
Begroot

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
133.291

Minimum

Keuze

0
72.634

60.657

133.291

72.634

60.657

Binnen dit product zijn 2 sub producten te benoemen:
 Bestrijding processierups, ± 75% van het budget;
 overige ongediertebestrijding (voornamelijk ratten en muizen) , ± 25% van het budget.
Beide producten vallen onder de zorgplicht (volksgezondheid).
De activiteiten die plaatsvinden:
- Bestrijding eikenprocessierups. Monitoring in samenwerking met buurgemeenten.
- Regionaal rattenprobleem. Bestrijding ratten en muizen in samenwerking met 10 buurgemeenten, 2 waterschappen en LLTB .
‐ Advisering overige ongediertebestrijding.
- Bestrijding ongedierte op/in gemeentelijk eigendom (wespen, vliegen, zilvervisjes, mieren, etc.).
In genoemd bedrag is de bestrijding van de eikenprocessierups opgenomen. (€ 116.000)
80% eikenprocessierups en 20% overig ongedierte (ratten, muizen).
Verschil kan veroorzaakt worden door de gemeente Weert te vergelijken met een andere gemeente waar geen eikenprocessierups aanwezig
is. Aanwezigheid eikenprocessierups is geografisch bepaald. Geldt ook voor zwarte ratten.
Wettelijke verplichting: knaagdierenbestrijding en advisering en de bestrijding van de eikenprocessierups vallen onder de zorgplicht in het
kader van de volksgezondheid.
Advisering over ongediertebestrijding.
Beperkte bestrijding van overig ongedierte ( wespen, zilvervisjes, vliegen) op/in gemeentelijk eigendom.
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Bestrijden van de eikenprocessierups: keuze maken waar wel of niet wordt bestreden.
Bestrijding van ratten en muizen volgens de zorgplicht uitvoeren (alleen burgers en geen bedrijven).
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Eikenprocessierups:
‐ Explosieve toename van de eikenprocessierupsen
‐ Gevaar voor de gezondheid van de burgers door de brandharen van de rupsen
‐ Grote toename van het aantal meldingen
‐ Hoge kosten voor curatieve bestrijding
Ratten en muizen:
‐ Moeizaam bereikte beheersbaarheid van m.n. zwarte rat wordt teniet gedaan
‐ Monitoring van de gevarenzones vervalt
‐ Gevaar voor de volksgezondheid omdat de zwarte rat drager is van diverse ziekteverwekkers ( Hanta‐virus, Q‐koorts, pest etc.)
‐ Hogere kosten bij uitbesteding van ongediertebestrijding in het kader van zorg‐ en controleplicht van de gemeente
‐ Latere reactie op problemen met ongedierte, die weer tot grotere overlast kan leiden en hogere bestrijdingskosten.
Bij de bestrijding van zowel eikenprocessierups als de bestrijding van overig ongedierte kan de raad besluiten om het genoemde minimum te
kiezen. De gemeente heeft een zorg‐ en een controleplicht in het geval van overlast. Grote toename van kosten bij curatieve bestrijding en
handhavingsproblematiek.
In knaagdierenbestrijding moet samenwerking met omliggende gemeenten en België opgezocht worden.
Projectgroep Zwarte rat (gemeenten GOML) is opgezet. Provinciale gelden zijn beschikbaar gesteld (rol projectgroep).

Bestrijding processierups op daarvoor aangewezen locaties (keuzes maken).
Actie: Goede communicatie richting burgers / borden plaatsen om toch aan zorgplicht te voldoen.
Risico: zie boven (maatschappelijke gevolgen).
Eikenprocessierups:
‐ Minder areaalbestrijding uitvoeren (bijvoorbeeld beperken tot de hoofdwegen). Meer meldingen, maar minder dan bij het volledig
schrapen van de bestrijding.
‐ Curatieve bestrijding = duurder.
Ratten en muizen
‐ Bij brandhaarden uitbesteden van het buurtonderzoek en de bestrijding = duurder
‐ Handhaven van het huidige budget
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Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Al enkele jaren wordt nauw samengewerkt met de buurgemeenten en andere organisaties om de gevolgen van ongedierteoverlast voor de
burger beperkt te houden. De nauwe samenwerking betekent ook dat de kosten laag gehouden kunnen worden. En dat er subsidiebronnen
aangeboord kunnen worden, die voor de individuele gemeente anders niet bereikbaar zijn.
In juli 2014 zijn eerste afspraken gemaakt over een samenwerking met de provincie Limburg om een project te subsidiëren welk onderzoek
gaat doen naar alternatieve mogelijkheden ter bestrijding van ratten met het oog op de veranderde wet‐ en regelgeving over het gebruik van
rodenticiden. De provincie levert het geld, de samenwerkende gemeenten worden geacht ook mankracht en middelen in te zetten.
12
SBH A. Koppen
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

150. Begraafplaats Lasten en Baten

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Begraafplaats Lasten en Baten – 7320000
Hoofdfunctie/functie:
Volksgezondheid en milieu/Lijkbezorging/Baten begraafplaatsrechten
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel
Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐12.500
8.660

Minimum

Keuze

‐12.500
7.794

866

8.660

7.794

866

Uitvoering Wet op de lijkbezorging ; het begraven van lijken en het bijzetten van asbussen.
De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard op basis van wettelijke verplichtingen.
N.v.t.

Gelegenheid bieden tot het begraven van lijken en het bijzetten van asbussen.
Ruimen van graven nadat huurperiode is verlopen.
Het minimum biedt hetzelfde als huidige pakket.
We zien geen mogelijkheden tot het verlagen van de lasten.

Geen.
N.v.t.
N.v.t.
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subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

N.v.t.

N.v.t.

Overwogen kan worden om de tarieven m.b.t. graf‐ en begraafrechten te verhogen. Of de het beheer van de begraafplaats over te dragen
aan derden.
Het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats zit niet in dit format.

6
SBH B. HOFLAND
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

151. Ontwikkeling RO‐beleid

Programma:
Financien (Woonklimaat)
Product/FCL:
Ontwikkeling RO‐beleid ‐ 8100100
Hoofdfunctie/functie:
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/Ruimtelijke ordening
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel
Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
35.000

Minimum

Keuze

0
31.500

3.500

35.000

31.500

3.500

De genoemde € 35.000 gaat naar het Gebiedsbureau Nederweert, Weert, Leudal. Wordt hiervan gefinancierd. Het gebiedsbureau is niet
wettelijk verplicht.
Het gebiedsbureau pakt integrale problemen in het buitengebied op in de 3 gemeenten.
Voorbeelden zijn spanningen uitbreiding Intensieve Veehouderijen (IV), mestverwerking, meandering beken, natuurontwikkeling etc.
N.v.t.

Minimumpakket is verkleinen takenpakket gebiedsbureau en daarmee de directe kosten met € 3500 (per gemeente) terugbrengen.
Zo kan bijvoorbeeld het onderdeel beekherstel niet meer bij het Gebiedsbureau worden ondergebracht.

Het niet aanpakken van beekherstel leidt tot te snel afvoeren van water en daarmee verdroging van het land.
Takenpakket Gebiedsbureau aanpassen.
Meer profijtbeginsel toepassen: meer kosten bij partners, neerleggen.
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subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Contracten aanpassen met Gebiedsbureau. Mogelijk vanaf 01‐01‐2017.
Bestuurlijk aandacht voor het aanpassen van een samenwerkingsverband.

Een deel van het takenpakket zelf uitvoeren en een ander deel bij het Gebiedsbureau laten.
Extremere variant:
Afschaffen Gebiedsbureau (contractueel nog wel verplichtingen t/m 31‐12‐2016 dus in 2016 niet in te boeken).

Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Het Gebiedsbureau is gehuisvest in ons Stadhuis wat jaarlijks € 11.000 oplevert. Deze vallen weg uit de exploitatie van het Stadhuis.

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

6
Rene Bladder
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

152. Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen

Programma:
Financien
Product/FCL:
Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen ‐ 8200300
Hoofdfunctie/functie:
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/Woningexploitatie/woningbouw
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel
Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

2018

Minimum

Keuze

Begroot

‐15.000
17.000

Minimum

Keuze

‐15.000
9.021

7.979

17.000

9.021

7.979

Begeleiding bouwplannen van derden. In principe worden alle kosten doorberekend aan derden. Verschil uitgaven en inkomsten is € 2.000.
Bij de voorbereiding van de begroting 2015 is ingeschat dat niet alle lasten kunnen worden terugverdiend. Meer dan 100 % terugverdienen
is niet mogelijk.
nvt

Consequent toepassen van de regel dat de door de gemeente te maken kosten worden vergoed door de initiatiefnemer

Consequent toepassen van het verhalen van kosten op de initiatiefnemer betekent een kostenstijging en een hoger risico voor de
initiatiefnemer. Dit zal leiden tot minder ontwikkelingen in de gemeente. Gevolg van het niet consequent toepassen van het principe van
100% kostendekkendheid, is dat de kosten worden gefinancierd via de algemene middelen. Met andere woorden de samenleving betaalt de
aanvraag voor een bouwplan van een individu.
Alle kosten dienen toegerekend worden aan de leges, dit vergt een onderzoek en eventueel aanpassing van de legesverordening.
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Zie opmerkingen

-

Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Niet begeleiden van bouwplannen is een keuze, maar betekent geen winst voor de gemeente. Maar wel minder sturing op gemeentelijke
plannen.
In de aanloop naar een overeenkomst met de initiatiefnemer spreken we sinds enige jaren af dat de door te berekenen gemeentelijke
kosten periodiek (kwartaal/ halfjaar) Moeten worden betaald. In het verleden werden deze kosten betaald na afsluiten van
overeenkomsten of de bestemmingswijziging. In sommige situaties kan dat jaren duren.

13
SBH P. KUPPENS
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

153. Handhaving bestemmingsplannen

Programma:
Financien
Product/FCL:
Wabo handh.best.plannen ‐ 8220200
Hoofdfunctie/functie:
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/Overige volkshuisvesting
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel
Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
1.434

Minimum

Keuze

0
680

754

1.434

680

754

Lasten:
2 Parkeerabonnementen toezichthouders (eigen personeel), t.b.v. controles in de betaald parkeerzones.
Activiteit: toezicht en handhaving op het gebruik van objecten en gronden. (bestemmingsplannen)
n.v.t.

Continuering van het handhavingsuitvoeringsprogramma.

geen

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)

Afschaffing parkeerabonnementen levert niets op. Parkeeropbrengsten dalen met hetzelfde bedrag. De baten staan op product 215‐00.

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met

n.v.t.
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burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

n.v.t.

Levert niets op.

11
SBH H.Jansen
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

154. Verhuur woonwagens/standplaats

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Verhuur woonwagens/standplaats ‐ 8220400
Hoofdfunctie/functie:
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/Overige volkshuisvesting
Maatschappelijke gevolgen:
beperkt
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐18.733
1.938

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐18.733
0

1.938

1.938

0

1.938

919

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
Onderhoud en verzekering standplaats gemeentelijke grond en twee woonwagens.
product gerealiseerd?
Enkele locaties Savelveld, Hoverveld Stramproy en Oude Laarderweg. Het gaat hierbij om 7 standplaatsen
Wat is de verklaring van eventuele
Er zijn geen verschillen in de bedragen per jaar.
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Bewoners gaan mogelijk bezwaar maken tegen schrappen taak. Er zijn huurcontracten afgesloten met de bewoners, deze worden alleen
geïndexeerd. Verdere verhoging is lastig, omdat het hier gaat om kwijtscheldingsklanten.
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Verkoop van standplaats gemeentelijke grond en woonwagens

Starten verkoopprocedure, hierbij hebben de huurders het eerste recht van koop

Goedkopere verzekering
Versoberen onderhoud
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Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Geen manier van anders organiseren.

Versoberd onderhoud en beheer kan weerstand opwekken bij bewoners.

Er is geen alternatief.

Dit product heeft een relatie met ruimtelijk beleid, vergunningen toezicht en handhaving en bouw‐ en woningtoezicht.
5
SBH L. Hotterbeekx
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

155. Wabo vergunningen bouw

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Wabo vergunning bouw ‐ 8230000
Hoofdfunctie/functie:
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/Bouwvergunningen
Maatschappelijke gevolgen:
groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
groot
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

2018

Minimum

Keuze

Begroot

Minimum

Keuze

Baten
 Structureel
Lasten


Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

0
137.475

0
65.219

72.256

13.7475

65.219

72.256

Activiteiten die binnen dit product geleverd worden zijn:
 verlenen omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, strijdig gebruik, werk of werkzaamheden uitvoeren;
 afhandelen sloopmeldingen;
 coördinerende/ faciliterende/ondersteunende rol bij de overige activiteiten van de Wabo.
 bemensing balie VTH.
De genoemde lasten hebben betrekking op
Presentie gelden (voor de welstandscommissie): € 30.000,00
Abonnementen‐lidmaatschappen boeken: € 500,00
Contributie en donaties:
Federatie welstand: € 1.281,00
Vereniging BWT: € 1.250,00
Overleg orgaan bwt Midden en Noord‐Limburg: € 120,00
Advertenties en publicaties (wettelijke verplichting): € 7.500,00
Rechts‐ en deskundige advisering € 4.000,00
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Kwaliteitscommissie Leudal (kosten neutraal aanvrager betaald leges voor advies)
externe beoordeling archeologisch onderzoek (afhankelijk van aantal en soort aanvragen)
advies commissie VAC Weert (en Platvorm gehandicapten) € 3.000,00 in 2014
juridische ondersteuning € 1.000,00
Bijdrage veiligheidsregio Noord‐Limburg € 92.645,00
Een deel van de vergunningen is niet kostendekkend te maken omdat bepaalde werkzaamheden wel uitgevoerd worden maar niet tot de
bouwleges gerekend worden.
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

Bijdrage brandweer (veiligheidsregio) zie 1200400.

Vergunningen verlenen, advertenties en publicaties, toetsing redelijke eisen welstand voor die gebieden waarbij dit nog moet (bij
beeldkwaliteitsplannen en in het centrumgebied), advisering brandweer, advisering over archeologie en juridische ondersteuning indien dit
nodig is.
Dus niet meer:
Contributie en donaties:
Federatie welstand: € 1.281,00
Vereniging BWT: € 1.250,00
Rechts‐ en deskundige advisering:
Kwaliteitscommissie Leudal (Limburgs Kwaliteitsmenu. kosten neutraal voor wat betreft advies, aanvrager betaald leges voor advies)
advies commissie VAC Weert € 3.000,00 in 2014 (met Platvorm gehandicapten één overleg).

Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met

Welstandsvrij bouwen binnen Laarveld, binnenstad en Vrouwenhof:
Beoogde kwaliteit wordt afhankelijk van de goodwill van de initiatiefnemer.
Zittende bewoners kunnen in opstand komen, men heeft ooit bewust gekozen voor bepaalde wijk/woonomgeving en daarin geïnvesteerd.
Geen stem voor VAC en PGW bij nieuwe initiatieven/bouwplannen.
Presentiegelden bijstellen op basis van historie ad. € 10.000,00 verlagen
Post abonnementen structureel verlagen (wordt niet gebruikt) met € 500,00
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besparingen)

Post advertenties kan met € 3.500,00 worden verlaagd.
Schrappen contributies:
 Federatie Welstand € 1.281 (zolang welstandsgebieden blijven is welstandscommissie nodig);
 Vereniging BWT € 1.250 (jaarlijks)
Beëindiging:
 deel name aan de Kwaliteitscommissie Leudal (wordt medio dit jaar beschouwd, de vraag is of het dan nog wordt doorgezet);
 overleg met en financiering van adviescommissie VAC Weert (hier ligt geen afspraak aan ten grondslag, is nadrukkelijk door de raad
om verzocht).

Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)

Totale besparing: € 16.531,‐
nvt

Nagaan op welke wijze de advisering van kwaliteitscommissie Leudal kan worden beëindigd.
Welstandsvrij bouwen voor Binnenstad, Laarveld , Vrouwenhof, Kampershoek 2.0 om € 17.000,00 te kunnen besparen op kosten voor de
welstandscommissie. Hiervoor dient de welstandsnota aangepast te worden.
Risico: zittende bewoners / “wildbouw” taferelen / gemaakte kosten (stedenbouwkundig, supervisor etc) voor niets gemaakt.
verpaupering van de binnenstad door o.a. wildgroei reclame‐uitingen
Schrappen contributies met landelijke verenigingen betekent dat kennis deling en ontwikkelingen binnen het vakgebied later of niet de
organisatie bereiken. Daarbij levert het zijn lid van de vereniging BWT ook voordelen op als het gaat om korting op abonnementen en
cursussen waar door de contributie voor een gedeelte “terugverdiend” wordt.

Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?

Toekomst: mogelijk samenwerking zoeken binnen RUD.
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Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

De zelfevaluatie (VTH‐wet) heeft uitgewezen dat gemeente Weert nu niet voldoet aan alle kwaliteitscriteria.
12
SBH R. Caris
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Categorie:
1 ‐ wettelijk

156. Leges bouwvergunningen

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Leges bouwvergunningen ‐ 8230001
Hoofdfunctie/functie:
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/Bouwvergunningen
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

2018

Minimum

Keuze

Begroot

Minimum

Keuze

Baten
 Structureel
Lasten


‐788.030
0

Structureel

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?
Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per
jaar?

‐788.030
0

0

0

0

Bouwleges.
Onderdeel van de legesverordening.
Inkomsten afhankelijk van de markt.
Een deel van de vergunningen is niet kostendekkend te maken omdat bepaalde werkzaamheden wel uitgevoerd worden maar niet tot de
bouwleges gerekend worden.
Voor het onderdeel constructieve veiligheid wordt een flexibele schil ingekocht.
Kostendekkendheid wordt jaarlijks bepaald bij het vaststellen van de leges.
Er is een volledig onderzoek geweest naar de toe te rekenen kosten in relatie tot de opbrengst. Dit wordt jaarlijks geevalueerd en aan de
raad voorgelegd (vaststellen leges).

Samenstelling van het minimumpakket
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Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Gevolgen van minimum
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?

Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met
besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf
doen, subsidiëren, inkopen,
samenwerken met
burgers/organisaties,
samenwerken met andere
overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te
realiseren? (acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen

Veranderende wetgeving die deregulering na streeft maakt dat er steeds vaker sprake is van vergunning vrij bouwen . Dit betekent per saldo
minder leges, maar niet altijd minder werk. Veel tijd gaat nu zitten het informeren van burgers over wat als vergunning vrij bouwen
aangemerkt mag worden. Mede omdat de wetgeving hieromtrent door de burger als complex ervaren wordt. Tegenover het
verstrekken van deze informatie staan (nu nog) geen leges.
Daarbij is het bevoegd gezag bij grote milieu gevoelige bedrijven (bijvoorbeeld Trespa) van de invoering van de Wabo de provincie. De
vergunningen worden door de provincie verleend en zij ontvangen ook de leges. De gemeente verricht wel nog werkzaamheden
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(stedenbouwkundige toets en eventueel welstandstoets), maar ontvangen hiervoor circa € 400,00 . Deze bijdrage staat in geen
enkele verhouding tot de leges die de gemeente voor de wabo ontving voor een verleende bouwvergunning.
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

12
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Categorie:
- 1 ‐ wettelijk

157. Wabo controle bouw

Programma:
Woonklimaat
Product/FCL:
Wabo controle bouw ‐ 8230100
Hoofdfunctie/functie:
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/Bouwvergunningen
Maatschappelijke gevolgen:
Groot
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
beperkt
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel
Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

2018

Minimum

Keuze

Begroot

0
1.934

Minimum

Keuze

0
918

1.016

1.934

918

1.016

Lasten:
Onderhoud controle WABO (o.a. analyse “asbest monsters”, asbestmonsters worden opgestuurd naar laboratorium ter analyse),
Parkeervergunningen, t.b.v. controles in de betaald parkeerzones.
Activiteit: toezicht en handhaving op vergunningplichtige en vergunningvrije bouwactiviteiten, sloopmeldingen, vergunningen en
asbestverwijdering. Daarnaast wordt gereageerd op meldingen van woonoverlast en verloedering in de woonomgeving.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Samenstelling van het minimumpakket
Wat biedt het minimumpakket?
(o.m. activiteiten, prestaties)

n.v.t.

Analyse asbest monsters.
Afschaffing parkeervergunningen levert niets op. Parkeeropbrengsten dalen met hetzelfde bedrag. De baten staan op product 215‐00

Gevolgen van minimum
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Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Wat moet er gebeuren om het minimum
waar te maken? (lijst met besparingen)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie
leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Welke alternatieve keuzemogelijkheid
wordt aandragen?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Budgethouder:

Bedreiging voor de volksgezondheid (asbest) en daarmee mogelijk grote maatschappelijke gevolgen.
Lasten: Afschaffing levert niets op. Parkeeropbrengsten dalen met hetzelfde bedrag.
Bijstelling handhavingsuitvoeringsprogramma.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Er zijn over deze taak contractuele afspraken met RUD Limburg Noord.
11
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Categorie:
- 4 ‐ kan geschrapt worden

158. Baten toeristenbelasting, Baten hondenbelasting, Precariobelasting, Lasten hondenbelasting
Programma:
Product/FCL:

Algemene dekkingsmiddelen/financien
Baten toeristenbelasting;Baten hondenbelasting;Precariobelasting;Lasten
hondenbelasting ‐ 9360000;9370000;9390000;9400001
Hoofdfunctie/functie:
Financiering en algemene dekkingsmiddelen/baten/lasten belastingen
Maatschappelijke gevolgen:
nihil
Benodigde inspanning om dit te realiseren:
nihil
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de optie, de maatschappelijke gevolgen en de inspanning om deze te realiseren.
Financiële effecten

2015
Begroot

Baten
 Structureel
Lasten
 Structureel

2018

Minimum zbb

Keuze

Begroot

‐1.400.363
22.201

Activiteiten
Welke activiteiten worden onder dit
product gerealiseerd?

Benchmark

Minimum zbb

Keuze

Minimum benchmark

‐1.400.363
0

22.201

22.201

0

22.201

12.719

De heffing en de invordering van toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting. (baten € 1.400.363)
Kleine ergernissen worden aangepakt (lasten € 22.201) (o.a. € 15.000 mille voor ergernissen zoals opvang zwerfkatten, toezicht op overlast
fietsen)
De heffing en de invordering van de producten toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting zijn uit efficiency redenen
uitbesteed aan de BsGW. (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). De lasten ad. € 22.201 bestaat uit controle op de
hondenbelasting ( ad. € 5.675) en de zgn. kleine ergernissen (ad. € 16.526) .
De controle hondenbelasting geschiedt per 1 januari 2015 door de BsGW. Het bedrag voor de controle op de hondenbelasting ad. € 5.675
kan derhalve niet als bezuiniging ingebracht worden.
N.v.t.

Wat is de verklaring van eventuele
verschillen in bedragen per jaar?
Gevolgen van minimum (schrappen van taak)
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Kleine ergernissen worden niet aangepakt. Toename overlast situaties met als gevolg meer klachten.
Wat moet er gebeuren om het minimum Kleine ergernissen worden niet meer aangepakt
waar te maken? (lijst met besparingen)
Inspanning organisatie
Welke inspanning moet de organisatie

N.v.t.
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leveren om minimum te realiseren?
(acties en risico’s)
Tussenvariant
Wat biedt het minimum volgens de
benchmark (laatste kolom)?
(o.m. activiteiten, prestaties)
Welke manieren van anders organiseren
zijn daarbij overwogen (zelf doen,
subsidiëren, inkopen, samenwerken met
burgers/organisaties, samenwerken met
andere overheden)?
Wat zijn de maatschappelijke en
organisatorische gevolgen van het
benchmark‐minimum?
Is er een beter alternatief dan het
minimum van de benchmark, en zo ja
welke?
Overig
Ruimte voor overige opmerkingen
Informatie t.b.v. verwerking
Werkgroepnummer:
Naam budgethouder:

Minder kleine ergernissen aanpakken of minder adequaat aanpakken, e.e.a. tot een maximum bedrag van € 12.719 (op = op)

De heffing en de invordering van de producten toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting zijn uit efficiency redenen
uitbesteed aan de BsGW.

Burgers klagen (vaker) over het niet aanpakken van de kleine ergernissen.

Uit een quick scan blijkt dat het bestand van de precariobelasting niet volledig is. Door een inventarisatie (kosten € 5.000) van de objecten en
bestandsoptimalisatie kan een structurele meeropbrengst van € 20.000 op jaarbasis gegenereerd worden.

9
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