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Voorwoord
Tijdens de begrotingsbehandeling van 4 november 2009 heeft de raad het college opdracht gegeven
om te komen met een analyse op basis waarvan de raad keuzes kan maken in het perspectief van de
(toekomstige) financiële situatie van de gemeente.
Op basis van een worst case-scenario moeten we rekening houden met een korting op de algemene
uitkering van het gemeentefonds van € 6 miljoen. Daarnaast hebben we reeds te maken met
taakstellingen in onze begroting die oplopen tot 2,5 miljoen (subsidies,onderhoud wegen en gebouwen
en loonsom). Ook andere ontwikkelingen (toename uitkeringen, daling bouwleges, extra kosten
leerlingenvervoer en Europalaan) zetten onze begroting verder onder druk.
In de afgelopen periode is gezocht naar mogelijkheden voor besparingen (bijvoorbeeld door het
verlagen van het kwaliteitsniveau en het verbeteren van de doelmatigheid) en eventuele extra
inkomsten. Ook mogelijkheden om de uitvoering van taken anders te organiseren zijn daarin
besproken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerken of uitbesteden. Deze analyse is gedaan op
basis van het beoordelen van de 60 functies (producten) in onze begroting en van de interne
bedrijfsvoering.
Hierbij zijn we uit zijn gegaan van een basisscenario aan de hand van wettelijke taken en aantal
uitgangspunten (zoals de toekomstvisie, profijtbeginsel, meer verantwoordelijkheid bij burgers, keuze
in kwaliteitsniveaus). Maar we hebben ook op basis van een analyse van de begroting en
jaarrekeningen van de afgelopen jaren gezocht naar mogelijke structurele ruimte. Ook hebben we op
basis van benchmarkgegevens een vergelijking gemaakt met de uitgaven van andere gemeenten.
We hebben bij onze speurtocht ook gekeken naar de resultaten van vergelijkbare trajecten bij andere
gemeenten. We zien daarbij een aantal rode draden:
• De bezuinigingen hebben mogelijk zo’n forse impact dat voor structurele oplossing van het
probleem een mix van maatregelen noodzakelijk is: bezuinigen op taken, verhogen van
inkomsten/belastingen en besparingen in de bedrijfsvoering. Kaasschaven helpt niet meer, het
gaat om fundamentele keuzes.
• Zichtbaar is ook dat meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid en de
zelfwerkzaamheid van burgers en het maatschappelijk veld; de overheid is er niet meer om
voor alle problemen met oplossingen (en met geld) te komen. Zelfs een oude uitspraak van
J.F. Kennedy wordt – in een variant - van stal gehaald: “Vraag je niet af wat de overheid voor
jou doet, maar wat jij voor de overheid doet”. Keuzes ten aanzien van systeeminnovatie zijn
dan aan de orde.
• Processen, regels en werkwijzen die in de afgelopen jaren zijn ontstaan worden nog eens tegen
het licht gehouden; de bezuinigingsnoodzaak wordt ook aangegrepen om echt werk te maken
van het terugdringen van administratieve last; “minder regels, meer service” en van
“wantrouwen naar vertrouwen” zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Hierbij gaat het om
procesinnovatie.
• Ook thema’s als duurzaamheid, krimp, burgerparticipatie, wederkerigheid, krimp, profilering,
ontwikkeling van de arbeidsmarkt en samenwerking spelen een rol bij de bezuinigingsaanpak.
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Al met al staan we voor een lastige opgave, zeker als we afstevenen op het worstcase-scenario. Want
dan betekent het dat noodzakelijke ombuigingen meer dan 10% van het beïnvloedbare deel van onze
begroting beslaan. Complicerende factor hierbij is dat we waarschijnlijk pas eerst bij de
septembercirculaire de impact van de korting op het gemeentefonds zullen weten. Dat betekent niet
dat we achterover moeten leunen, maar dat we ons reeds nu reeds moeten voorbereiden op lastige en
wellicht soms pijnlijke keuzes voor de toekomst.

Pagina 3 van 99

Meerjarenkeuzenota Gemeente Valkenswaard

juni 2010

1. Inleiding
Tijdens de begrotingsbehandeling van 4 november 2009 heeft de raad het college opdracht gegeven
om te komen met een analyse op basis waarvan de raad keuzes kan maken in het perspectief van de
(toekomstige) financiële situatie van de gemeente. De raad heeft gevraagd om een kritische analyse
waarin onder andere is opgenomen waar mogelijke besparingsmogelijkheden zitten (uitgavenpatroon),
wat de effecten zijn van de bezuinigingen/besparingen, waar inkomstenvermeerderingen mogelijk zijn
(inkomstenpatroon), welke (beleids-)kaders neerwaarts kunnen worden aangepast, wat hiervan de
effecten zijn, wat eventueel kan vervallen, maar ook waar willen we in ieder geval financiële middelen
aan uitgeven.
De gemeente Valkenswaard krijgt in de komende jaren te maken met een zeer ongunstig financieel
perspectief. Dat ongunstige perspectief maakt het maken van moeilijke keuzes, ombuigingen,
heroverwegingen, noodzakelijk om de begroting voor de komende jaren structureel sluitend te houden.
We presenteren in deze nota vele keuzemogelijkheden, knoppen als het ware, waarmee de raad voor
de komende jaren beleidskeuzes kan maken binnen de financiële kaders. In de zoektocht naar
mogelijkheden gebruiken we een aantal uitgangspunten, zoals de toekomstvisie. Maar tegelijk geven
we ook mogelijkheden aan waarbij de verantwoordelijkheid van de gemeente en van de burgers en het
maatschappelijk veld in een andere balans gebracht wordt. Waar die balans komt te liggen is uiteraard
een politiek-bestuurlijke keuze; wij geven slechts aan wat mogelijk is. We vergelijken ook onze
begroting met die van andere gemeenten. Daarmee kunnen we een indicatie krijgen waar
mogelijkheden voor ombuiging liggen.

2. Bestuursopdracht
Op basis van de bestuursopdracht die op 15 december 2009 door het college is vastgesteld wordt in
deze rapportage ingegaan op besparingsmogelijkheden (bezuinigingen), de inkomstenvermeerderingen
en/of beheersinitiatieven met inbegrip van de daarbij behorende effecten. We gaan daarbij uit van een
scenario waarbij de algemene uitkering voor Valkenswaard met ingang van 2012 wordt gekort met € 6
miljoen. Daarnaast is er sprake van bezuinigingsopdrachten in het kader van de begroting 2010
(bezuiniging op formatie 1 miljoen, bezuiniging onderhoud wegen en gebouwen € 566.000 en
bezuinigingen op subsidies, oplopend tot € 1.157.000 in 2013). En als gevolg van de economische
crisis moeten we ook rekening houden met te verwachten tegenvallers in de begroting (bouwleges,
bijstandsverlening, grondexploitaties).

3. Werkwijze
Voor het opstellen van deze rapportage is een projectplan opgesteld. Op basis daarvan is in de periode
februari/maart 2010 in een aantal werkgroepen gezocht naar mogelijkheden voor besparingen
(bijvoorbeeld door het verlagen van het kwaliteitsniveau en het verbeteren van de doelmatigheid) en
eventuele extra inkomsten. Ook mogelijkheden om de uitvoering van taken anders te organiseren zijn
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daarin besproken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerken of uitbesteden. Deze analyse is gedaan
op basis van het beoordelen van de 60 functies (producten) in onze begroting en van de interne
bedrijfsvoering. Bij de analyse is gekeken naar aspecten zoals gevolgen van keuzes voor de
maatschappelijke effecten/gemeentelijke doelstellingen, de interne organisatie en financiële gevolgen.
Bij de bijeenkomsten is gebruik gemaakt van resultaten in takendiscussies van andere gemeenten.

4. Financieel beeld
4.1 De begroting nader geanalyseerd
De begroting van de gemeente Valkenswaard heeft een exploitatietotaal van afgerond 70 miljoen. In
de grafiek hieronder is in beeld gebracht hoe de lasten over de verschillende programma’s zijn
verdeeld. Bijna de helft van de lasten valt onder de programma’s
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en Cultuur en recreatie. Daarbij gaat het
onder andere om voorzieningen met betrekking werk en inkomen, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, sport, bibliotheek en kunst.

Grafiek: overzicht lasten per programma
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Van de totale begroting van 70 miljoen is een deel niet direct te beïnvloeden. We hebben dat in de
tabel hieronder in beeld gebracht:
Tabel: direct beïnvloedbare lasten
Totaal exploitatielasten conform Programmabegroting 2010:

€ 70 miljoen

Waarvan:
Niet direct beïnvloedbare exploitatielasten:
Werk en inkomen
- bijstandsuitkeringen
- WSW
- Participatie budget
Kapitaallasten
Saldo direct beïnvloedbare lasten

€ 6 miljoen
€ 3 miljoen
€ 2 miljoen
€ 6 miljoen1
€ 53 miljoen

Het gecorrigeerde begrotingstotaal 2010 (beïnvloedbare exploitatielasten) bedraagt bij benadering € 53
miljoen. Het (bruto) totaal van de bezuinigingsopgave bedraagt in het sombere scenario € 6 miljoen
euro, oftewel 11% van het gecorrigeerde begrotingstotaal.
4.2. Perspectief algemene uitkering
Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente komt uit de Algemene uitkering in het
Gemeentefonds. Voor Valkenswaard is dat beeld als volgt:

De bezuinigingstaakstelling van het rijk bedraagt waarschijnlijk zo'n 35 miljard euro. Het CPB heeft
onlangs aangegeven dat een structurele bezuiniging nodig is van € 29 miljard euro (daarbij is al
rekening gehouden met € 10 miljoen lastenverzwaring). De meeste verkiezingsprogramma’s van de
landelijke politieke partijen gaan uit van dit scenario, maar willen in de meeste gevallen de
1

Kapitaallasten zijn wel te beïnvloeden door bijvoorbeeld vervroegd af te schrijven, door afschrijvingstermijnen aan te passen of door
rekening te houden met een restwaarde van het activum.
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bezuinigingen verdelen over 2 kabinetsperiodes, waarbij het zwaartepunt in de eerste periode zal
komen te liggen. Een deel daarvan wordt zonder twijfel doorberekend naar gemeenten.
Op dit moment is nog onduidelijk wat de toekomstige effecten zijn van de economische crisis op de
algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor 2010 en 2011 staan de accressen vast. Voor de
periode daarna is nog onduidelijk in welke mate gevolgen op gemeenten afkomen. Dat hangt af van
een aantal factoren, onder andere hoe snel de economie zich herstelt, de mate waarin het kabinet gaat
bezuinigen en de vraag of de groei van het gemeentefonds in 2012 weer gekoppeld wordt aan de groei
van de rijksbegroting. De VNG geeft aan dat het wel duidelijk is dat er financieel onheil op gemeenten
afkomt. Daarom adviseert men om alvast scenario’s voor de toekomst uit te werken. Verwachtingen
voor de korting van de algemene uitkering lopen op dit moment uiteen van € 1 miljard tot € 3 miljard
landelijk (gemeentefonds is totaal € 16 miljard in 2009, gemiddeld 35% van de inkomsten van
gemeenten). Voor Valkenswaard zou dat grofweg neerkomen op een effect van afgerond € 2 miljoen
tot € 6 miljoen. De werkgroep Heroverweging Openbaar bestuur heeft in april geadviseerd om de
algemene uitkering te korten met € 1,7 miljard. De VNG werkt naar aanleiding van de
heroverwegingsvoorstellen aan een concept-resolutie die als uitgangspunt voor de onderhandelingen
over een nieuw bestuursakkoord op 8 juni a.s. bekrachtigd moet worden. Daarnaast is er sprake van
andere ontwikkelingen die een negatieve weerslag (kunnen) hebben op de financiële positie van
gemeenten, zoals de grondexploitatie, onroerend zaakbelasting, bouwleges en de toename van de
werkloosheid.
Afhankelijk van het tempo van de kabinetsformatie is er op z'n vroegst met de septembercirculaire
gemeentefonds 2010 meer bekend over de bezuinigingstaakstelling voor gemeenten en de termijn
waarop deze gerealiseerd moet worden.
4.3. Lopende taakstellingen
Behalve de komende korting op de algemene uitkering moeten we rekening houden met reeds
bestaande tekorten in de begroting 2010. Bijzonder daarbij is dat de meerjarenbegroting 2010-2013
slechts sluitend is gemaakt met een aantal taakstellingen. De komende meerjarenbegroting zal een
structureel sluitend beeld moeten laten zien, anders dreigt preventief toezicht van de provincie.
De meerjarenbegroting 2010-2013 kent de volgende taakstellingen:
• Korting subsidies tot 30% (€ 1.157.000 per 2013)
• Onderhoud wegen en gebouwen (€ 566.000)
• Loonsom (€ 1 miljoen)
4.4. Andere ongunstige ontwikkelingen
Mede als gevolg van de economische crisis moeten we ook rekening houden met een aantal andere
ongunstige ontwikkelingen:
• Teruglopen van de bouwleges (de inkomsten laten in 2009 een afname zien van €
700.000 ten opzichte van 2008)
• Toenemen van de werkloosheid en het beroep op uitkeringen (in 2009 is een toename
te zien van bijna € 600.000
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Verder doen zich enkele andere ontwikkelingen voor die leiden tot een structureel nadeel op de
meerjarenbegroting:
• Extra lasten voor het leerlingenvervoer als gevolg van de Europese aanbesteding voor
het komende schooljaar (€ 130.000)
• Hogere investeringslasten voor de Europalaan en daarmee samenhangende
kapitaallasten (indicatief € 250.000)
4.5. Algemene reserve
De Algemene reserve van de gemeente bedraagt per 31 december 2009 ruim € 12 miljoen (exclusief
het rekeningresultaat 2009). De minimale norm van de Algemene reserve bedraagt € 2.875.000.
Rekening houdend met geplande uitgaven is er boven de norm nog een vrij besteedbare ruimte van € 5
miljoen.
4.6 Onbenutte belastingcapaciteit
De gemeente Valkenswaard ontvangt ruim € 5 miljoen aan onroerende zaakbelasting. De gemeente
heeft een onbenutte belastingcapaciteit (dat is de te benutten ruimte om de belastingen te verhogen
voordat een beroep kan worden gedaan op artikel 12 van de Financiële verhoudingswet) van ruim € 1
miljoen.

5. Ontwikkelingen
5.1 Demografische ontwikkeling
Steeds meer gemeenten krijgen te maken met een krimpende bevolking. Dat leidt niet alleen tot
allerlei leefbaarheidsvraagstukken, het heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de begroting. De
inkomsten uit het gemeentefonds komen onder druk te staan en ook in de uitgaven verandert het
nodige. Demografische krimp gaat meestal gelijk op met vergrijzing van de bevolking. Dat geeft meer
uitgaven voor ouderenbeleid en wellicht minder voor onderwijs. Ook kosten voor herstructurering van
straten en wijken lopen soms fors op en er is meer sloop dan nieuwbouw. Veel gemeenten die nu nog
groeien, zullen in de toekomst met krimp te maken krijgen. Het is belangrijk om daarmee te rekenen
bij de investeringsplanning, bijvoorbeeld bij de bouw van scholen.
5.2 Arbeidsmarkt
Veel gemeenten kiezen in tijden van noodzakelijke ombuigingen voor het afkondigen van een
vacaturestop. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt kan daar echter een
dilemma ontstaan. Uiteraard hangt dat ook af van het organisatiemodel: uitvoering vooral zelf versus
compacte organisatie met name gericht op regie.
Vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking is het personeelsbestand van gemeenten behoorlijk
vergrijsd. Van de 180.000 gemeenteambtenaren is 54% ouder dan 45 jaar, 21% van die ambtenaren is
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ouder dan 55 jaar. Tot 2013 is de verwachte uitstroom naar (pre)pensioen 31%. Gemeenten krijgen
dus te maken met een groot verlies aan kennis en een grote vervangingsvraag.
Door vergrijzing en ontgroening ontstaat schaarste op de arbeidsmarkt. De potentiële
beroepsbevolking neemt tot 2015 toe met slechts 225.000 personen. De gemeente vist met andere
woorden samen met alle andere werkgevers in een klein vijvertje. Dat knelt nog meer nu gemeenten
vooral HBO+ geschoold personeel zoeken.
Een heldere keuze voor het organisatiemodel en een strategische personeelsplanning is van belang om
te bepalen welke medewerkers de gemeente op korte en langere termijn nodig heeft én hoe de juiste
medewerkers voor de gemeente geworven en behouden kunnen worden.
5.3 Milieu en duurzaamheid
Landelijke en Europese milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen zijn onveranderd ambitieus. Daar
doet de crisis niets aan af. Een aantal wettelijke taken valt nu al buiten de vrije beleidsruimte, andere
milieuontwikkelingen dwingen gemeenten hier in te toekomst beleid op uit te voeren.
Investeren in duurzaamheid kan juist geld opleveren. Zo is de aanleg van gasnetwerken in duurzame
wijken niet altijd nodig en gaan de huizen langer mee. Veel energiegesparende maatregelen zijn nu al
rendabel. Door te investeren in energiezuinige openbare verlichting of het dimmen van verlichting
waar het niet nodig is, kan de gemeente direct geld besparen op de begroting.

6. Toekomstvisie: wat voor gemeente willen we zijn?
Bezuinigen is kiezen. Bij ieder type gemeente horen bepaalde keuzes. Daarom is het van belang om
helderheid te hebben over het (toekomstige) profiel van de gemeente. Dat biedt houvast bij het maken
van lastige keuzes en geeft richting aan het stellen van prioriteiten.
Een gemeente die zich profileert als recreatieve gemeente, bezuinigt waarschijnlijk niet zo snel op
toerisme. Gemeenten die een sterke regionale werkgeversrol nastreven, investeren extra in personeel.
Een goed vestigings- en ondernemersklimaat vraagt om wéér andere keuzes.
Om goed te kunnen kiezen uit de vele bezuinigingsopties, is het belangrijk om daarbij uit kunnen gaan
van het (gewenste) karakter of profiel van de gemeente. Een aantal gemeenten heeft zo’n profiel
vastgelegd in een meerjarenvisie. Voorbeelden daarvan zijn: Barendrecht (de verbindende gemeente)
en Tilburg (de sociale gemeente).
Daarnaast is het bij het maken van keuzes van belang om te onderzoeken welke rol de gemeente in de
samenleving wil vervullen. De gemeente Leiden heeft bijvoorbeeld vier scenario's opgesteld op basis
van de mate van zelfredzaamheid van burgers en de dynamiek die de gemeente op onder meer
economisch en cultureel terrein nastreeft. Keuzes voor scenario’s bewegen zich dan tussen enerzijds
“de verzorgende overheid” versus “zelfredzame burgers” en anderzijds tussen “gericht op eigen
inwoners” versus “gericht op de regio”.
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Onze gemeente heeft een concept-toekomstvisie opgesteld die richting kan geven aan de te maken
keuzes. Hieronder zijn een aantal relevante passages uit die concept-toekomstvisie opgenomen.
Passage uit de concept-toekomstvisie
De toekomstbeelden zijn gedefinieerd op basis van een assenkruis. De ene as betreft de omvang van
de (beroeps)bevolking van Valkenswaard, met een stabiel blijvende (beroeps)bevolking als het ene en
een krimpende (beroeps)bevolking als het andere uiterste. De andere as heeft betrekking op de positie
van Valkenswaard binnen sociaaleconomische netwerken, met een gerichtheid op Eindhoven/SRE als
het ene en een focus op A2/Kempen als het andere uiterste.
A: stabiele (beroeps)bevolking gecombineerd met focus op SRE / Eindhoven.
B: krimpende (beroeps)bevolking gecombineerd met focus op SRE / Eindhoven.
C: stabiele (beroeps)bevolking gecombineerd met focus op A2 / Kempen.
D: krimpende (beroeps)bevolking gecombineerd met focus op A2 / Kempen.
Die vier combinaties hebben ieder hun eigen gevolgen voor hoe de Valkenswaardse samenleving in de
toekomst in elkaar zal steken. In de loop van het visietraject hebben de gemeenteraad, het college van
burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers van belangengroeperingen (bedrijven,
instellingen, maatschappelijke organisaties) aan elk kwadrant karakteristieken toegekend in de
categorieën sociaal-cultureel, wonen, werken, voorzieningen en bestuur. Zo’n setje karakteristieken
heet een scenario. We kennen dus de scenario’s A tot en met D, elk met hun eigen betiteling; A: big
city – brainport, B: central park, C: silver economy (= regionaal Valkenswaard), D: zelfvoorzienend
dorp (= landelijk Valkenswaard).
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In onderstaande figuur staan de vier scenario’s schematisch
weergegeven:

SRE-netwerk
A

B

Valkenswaard
onderdeel
brainportnetwerk

Valkenswaard
Central Park

Stabiele
beroepsbevolking

Krimpende
beroepsbevolking

Regionaal
Valkenswaard

Landelijk
Valkenswaard

C

D

Kempen/ A2-netwerk

Op grond van de huidige en gewenste toekomstige identiteit van Valkenswaard kiest Valkenswaard
ervoor om de (beroeps)bevolking te stabiliseren, kleinschaligheid te koesteren en waar mogelijk
kernkwaliteiten uit te bouwen, te investeren in sociale cohesie en binnengemeentelijke netwerken te
benutten. Dat alles kan slechts leiden naar één scenario: scenario C.
Maar daarmee zijn we er nog niet helemaal. We hebben ook geconstateerd dat Valkenswaard dient aan
te haken bij het Brainport-netwerk, juist om de Valkenswaardse kernkwaliteiten overeind te houden en
waar mogelijk te versterken. En dat past bij uitstek binnen scenario A.
Samengevat kunnen we dus de scenariokeuze als volgt omschrijven:

Valkenswaard kiest voor scenario C (sub-regionaal centrumdorp), aangevuld met aspecten van
scenario A (Eindhoven – Brainport), voor zover die scenario C versterken;
AMBITIE EN KWALITEIT.
Om deze ambitie te verwezenlijken moet voldaan worden aan drie belangrijke voorwaarden:
• Investeren in woonmilieu’s voor de groep mensen van 25 tot 35 jaar die in Valkenswaard een
toekomst willen opbouwen. Dit betekent meer grondgebonden woningen voor gezinnen in
allerlei prijsklassen.
• Investeren in mobiliteit door de aanleg van een nieuwe N69, een HOV-verbinding en
fietsroutes. Hiermee wordt Valkenswaard in alle windrichtingen goed ontsloten naar
economisch belangrijke centra en wordt Valkenswaard goed bereikbaar voor toeristen en
recreanten.
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Investeren in voorzieningen als centrumfuncties, sport en cultuur, en welzijn. Hiermee wordt
een aantrekkelijk woon- en recreatieniveau gecreëerd voor de eigen bevolking en bezoekers.

De keuze voor de visie ‘AMBITIE EN KWALITEIT’ houdt in dat Valkenswaard zich inspant om
vergrijzing en ontgroening het hoofd te bieden (stabiel houden is al een behoorlijke ambitie), een
aantrekkelijk dorp te blijven waar sociale cohesie een groot goed is en een centrumgemeente te zijn
voor de directe omgeving (we gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit). Valkenswaard gaat voor
kwalitatieve werk-gelegenheid (kenniseconomie, zorgeconomie en vrijetijds-economie) door dit zelf te
creëren dan wel door het dichterbij halen van economische centra door goede mobiliteitsvoorzieningen
te realiseren. Door te investeren in de toekomst houdt Valkenswaard het eigen voorzieningenniveau op
peil; ‘AMBITIE EN KWALITEIT’.

7. Wettelijke taken
Om te bepalen wat de bandbreedte is voor te maken keuzes voor bezuinigingen en/of extra inkomsten
is het van belang om te weten wat strikt wettelijk gezien noodzakelijk is. Met andere woorden welke
producten en diensten moet de gemeente leveren en met andere woorden wat zou in dit perspectief
geschrapt kunnen worden. In bijlage 3 hebben we per programma globaal opgenomen welke wettelijk
verplichte taken de gemeente heeft.
Hieronder illustreren we dat met enkele voorbeelden.
Voorbeeld 1: onderhoud wegen
De gemeente is verplicht om op basis van de Wegenwet de onder haar verantwoordelijkheid vallende
openbare wegen en de aanliggende bermen te onderhouden op een adequate manier. Maar nergens
zijn daarvoor normen vastgelegd.

Voorbeeld 2: prestatieveld 3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De WMO kent negen prestatievelden. Op al deze negen prestatievelden dient de gemeente beleid te
hebben en iets te doen. Over de omvang en kwaliteit hiervan worden echter geen normen gegeven. Zo
kan prestatieveld 3 (het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning) worden ingevuld door
aan burgers folders te verstrekken over de Wmo, maar mag er ook in elke wijk een zorgloket zijn; in
beide gevallen voert de gemeente de WMO uit.
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8. Benchmark met andere gemeenten
8.1 Benchmark van de lasten en baten van de producten
Hoe kunnen we de uitgaven en inkomsten voor de verschillende producten in Valkenswaard meer
objectief beoordelen, met andere woorden: wat levert vergelijking van de begroting met die van
andere referentiegemeenten op?
Op basis van benchmarkgegevens van het ministerie van BZK (begrotingsjaar 2009) is een
vergelijking te maken met lasten en baten van andere gemeenten. Deze vergelijking is gemaakt met:
a. Soortgenoten; dat zijn gemeenten die qua sociale structuur en centrumfunctie (dus niet qua
grootte) het meest vergelijkbaar zijn met Valkenswaard (selectie op basis van benchmark
BZK).
b. Groottegroep; dat zijn gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners.
c. Selectiegroep; dat zijn een aantal gemeenten in de grootteklasse 20.000-50.000 inwoners met
vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie; gekozen is voor een aantal gemeenten in
Noord-Brabant (Boxtel, Deurne, Etten-Leur, Geldrop-Mierlo en Vught).
d. A2-gemeenten: vergelijking met Cranendonck, Heeze-Leende en Waalre.
De vergelijking laat voor veel functies verschillen zien in termen van meer/minder lasten en baten.
Hieronder hebben we in beeld gebracht voor welke functies de lasten per inwoner meer dan € 15 hoger
zijn respectievelijk de baten meer dan € 15 lager zijn dan bij de soortgenoten, de groottegroep, de
selectiegroep en/of de A2-gemeenten. Deze gegevens mogen slechts worden gebruikt als een indicatie
voor het doen van nadere analyse. Zo kan bijvoorbeeld de realisatie van een nieuwe voorziening met
veel kapitaallasten van invloed zijn op de onderlinge vergelijking.
Lasten
per
inwoner
meer dan
A2 (in €)

Handel en ambacht
(straatmarkten, economische zaken, SRE,
gronden en gebouwen)

18

Lasten
per
inwoner
meer dan
selectiegroep
(in €)
18
22

Huisvesting bijzonder basisonderwijs

21

19

6

25

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

11

15

3

28

Vormings- en ontwikkelingswerk
(centrum voor muziek en dans, vormings- en
ontwikkelingswerk)

18

21

13

24

Sport

-4

1

9

17

Kunst
(kunstbevordering, cultuurcentrum De Hofnar)

34

35

38

45

5

12

18

41

Functie

Lasten per
inwoner
meer dan
soortgenoten
(in €)

Openbaar groen en openluchtrecreatie
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Bijstandsverlening

17

16

32

48

Maatschappelijke begeleiding en advies
(algemeen maatschappelijk werk, ouderenzorg,
gehandicaptenzorg)

19

22

0

37

3

12

13

34

Voorzieningen gehandicapten

10

16

3

19

Afvalverwijdering en –verwerking

17

19

25

31

Baten per
inwoner
meer dan
grootte
groep
(in €)
-/-15
-/-16
27
32

Baten per
inwoner
meer dan
selectiegroep
(in €)
-/-23
34

Huishoudelijke verzorging

Functie

Baten per
inwoner
meer dan
soortgenoten
(in €)

Baten rioolrechten
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

Baten per
inwoner
meer dan
A2 (in €)

-/-10
36

Op basis van de benchmarkvergelijking met andere gemeenten over het jaar 2009 zijn nog enkele
andere opvallende zaken te melden:
• De algemene uitkering in het gemeentefonds bedraagt voor de gemeente Valkenswaard € 889
per inwoner; in vergelijking met het gemiddelde van de soortgenoten is dat € 41 per inwoner
minder. Dat komt neer op een bedrag van € 1.256.000. In vergelijking met de groottegroep en
met de selectiegemeenten is de algemene uitkering van de gemeente Valkenswaard
respectievelijk € 2 lager c.q. € 16 hoger.
• Een analyse van de toeristenbelasting en de hondenbelasting (deze laatste wordt niet geheven
in Valkenswaard) laat zien dat deze samen in totaal € 4 tot € 8 per inwoner lager liggen dan
het gemiddelde van de verschillende vergelijkingsgroepen.
• Voor de volgende functies wijken de lasten c.q. de baten per inwoner aanmerkelijk (> € 15
per inwoner bij alle vergelijkingsgroepen) in positieve zin af van het gemiddelde van de
verschillende vergelijkingsgroepen: baten parkeerbelasting, lasten sociaal-cultureel werk en
lasten gemeentelijk minimabeleid en lasten riolering en waterzuivering.
8.2 Benchmark lokale lasten COELO
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert
jaarlijks een rapport met de vergelijking van lokale lasten bij gemeenten. In de tabel hieronder worden
de belangrijkste lokale lasten van Valkenswaard vergeleken met het landelijk gemiddelde voor het jaar
2009.

OZB woningen
OZB niet woningen
Reinigingsheffing
meerpersoonshuishouden
Rioolrecht
Toeristenbelasting
Hondenbelasting

Valkenswaard
0,0788
0,2719
330

Gemiddeld
0,0936
0,3214
268

125
1,10
0

161
1,08
56,70
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Een belangrijk vergelijkingsgetal zijn de gemiddelde woonlasten voor meepersoonshuishoudens. Die
bestaan uit de OZB, de reinigingsheffing en het rioolrecht. Voor Valkenswaard bedragen de
gemiddelde woonlasten voor 2009: € 678. Daarmee zit Valkenswaard niet ver af van het landelijk
gemiddelde van € 649. Verder ter vergelijking: de gemeente Zevenaar heeft met € 458 de laagste
gemiddelde woonlasten, de gemeente Blaricum met € 1.150 de hoogste.
Overigens zijn de gemiddelde woonlasten ten opzichte van 2005 gedaald. In 2005 waren de
gemiddelde woonlasten voor Valkenswaard € 800; het landelijk gemiddelde was € 730.
Uit bovenstaande tabel blijkt verder dat het rioolrecht in Valkenswaard onder het landelijk gemiddelde
ligt2. De gemeente Valkenswaard heeft in vergelijking met veel andere gemeenten geen
hondenbelasting.
8.3 Benchmark formatie op basis van benchmarkgegevens van BZK
Op basis van benchmarkgegevens van BZK (begrotingsjaar 2009) kan de omvang van de formatie van
de gemeente Valkenswaard vergelijken worden met vergelijkingsgroepen. De uitkomsten van zo’n
benchmark zijn uiteraard sterk afhankelijk van welke taken de gemeente uitvoert, de wijze waarop de
gemeente haar taken heeft georganiseerd en van de mate waarin taken zijn uitbesteed.
De gemeente Valkenswaard heeft per 1 januari 2009 een formatie van 246 FTE. Daarvan is 221 FTE
effectief bezet. Hierin is ook de formatie van Werk&Inkomen (voor de gemeenten Cranendonck,
Waalre en Heeze-Leende) en het CMD opgenomen. Brengen we deze formatie is mindering dan
bedraagt de formatie 212 FTE. Het globale beeld op basis van de benchmark is dat de formatie van de
gemeente Valkenswaard zich bevindt binnen een bandbreedte rond het gemiddelde van
vergelijkingsgemeenten. In de komende periode vindt een meer verdiepend benchmarkonderzoek
plaats naar de formatie, mede in relatie tot de taakstelling van € 1 miljoen op personeel.

9. Inhoudelijk afwegingskader
Voor het maken van meer fundamentele keuzes is het van belang om daarvoor een inhoudelijk
afwegingskader vast te stellen. Het ligt daarbij voor de hand dat daarvoor in ieder geval de concepttoekomstvisie van belang is. Binnen de ambities van de toekomstvisie zullen we – tegen de
achtergrond van het krimpende financiële perspectief van meer dan 10% op de begroting – echter ook
een aantal inhoudelijke uitgangspunten moeten bepalen die scherpte bieden in de te maken keuzes.
Daarbij gaat het om de volgende vragen:
1. Wat voor gemeente willen we zijn; hoe willen we ons profileren; wat zijn onze speerpunten en
accenten; welke ranking kennen we wellicht toe aan de verschillende beleidsgebieden (is
bijvoorbeeld sport belangrijker dan economie)?
2. Wat is het minimale niveau, de basis, waarop we ons beleid willen vormgeven? Wat is daarbij
strikt noodzakelijk om de concept-toekomstvisie te kunnen realiseren?
3. Welke keuze willen we maken ten aanzien van de kwaliteitsniveaus in onze dienstverlening:
als het nu een 8 is, vinden we dan op termijn een 6 voldoende?
2

Daarbij moeten we wel rekening houden dat in de komende nog geïnvesteerd moet worden in het kader van het GRP.
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4. Waar loopt de scheidslijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente en die van de
burger en externe partners, met andere woorden: wat doet de gemeente en wat laten we over
aan burgers en externe partijen (voorbeeld: laten we het beheer van voorzieningen zoveel
mogelijk over aan burgers en verenigingen, of organiseren deel van het peuterspeelzaalwerk
via belastingfaciliteit voor ouders)?
5. In welke mate hechten we aan onze eigen identiteit en welke ruimte is er voor samenwerking;
en in het verlengde daarvan moeten we alle voorzieningen zelf hebben of kunnen we samen
met andere gemeenten voorzieningen delen (zoals bijvoorbeeld een zwembad)?
6. In welke mate belasten we kosten van diensten en producten door aan burgers en externe
partners; gaan we voor kostendekkendheid van tarieven?
7. In welke mate is financiële draagkracht bepalend voor het leveren van de gemeentelijke
producten en diensten?
8. In welke mate willen nu investeren om in komende jaren tot structureel lagere
exploitatielasten te komen (voorbeeld: investeren in energiebesparende maatregelen voor
openbare verlichting)?
9. In welke mate kiezen we voor optimalisatie van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld
vereenvoudigen van regels, procedures en rapportages, verkorten doorlooptijden,
mogelijkheden van digitalisering)?
10. Wat voor organisatiemodel kiezen we (bijvoorbeeld een compacte ambtelijke organisatie op
basis van regie of uitvoering zoveel mogelijk zelf)?
Het beantwoorden van deze vragen resulteert in een aantal strategische criteria op basis waarvan op
een consistente manier keuzes kunnen worden gemaakt voor bezuinigingen en/of extra inkomsten.
Kernvragen die we ons vervolgens per programma op basis van deze uitgangspunten moeten stellen
zijn:
• doen we de goede dingen (effectiviteit); met andere woorden: welke producten en activiteiten
zijn niet nodig?
• doen we de dingen goed (efficiency): met andere woorden: voeren we onze taken doelmatig
uit?

10. Uitgangspunten
Op basis van bovenstaande moet in de komende periode een scenario voor € 6 miljoen bezuinigingen
op de begroting nader uitgewerkt worden. In de eerste plaats zal daarbij uitgegaan worden wat op
grond van wettelijke taken verplicht is. Vervolgens kan een scenario worden bepaald op basis van het
inhoudelijk afwegingskader zoals beschreven in 9. Als uitgangspunt daarbij stellen we het volgende
kader voor:
1. Speerpunten en accenten in te maken beleidskeuzes worden afgeleid van de concepttoekomstvisie.
2. Een basisscenario op het wettelijke taken plus-niveau (wettelijk minimum + activiteiten die
minimaal nodig zijn om als gemeente Valkenswaard niet door de bodem van het “behoorlijke”
te zakken; het gaat daarbij om een sobere fatsoensnorm, waarbij we in plaats van een 8 voor
de uitvoering van taken uitgaan van een cijfer 6.
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3. We kiezen voor het principe dat we meer verantwoordelijkheid bij burgers en externe partners
waar het kan (civil society, betrekken van de samenleving) en van een rol van de gemeente
waar het moet.
4. Er is ruimte om grote voorzieningen in de toekomst, zoals een zwembad of een bibliotheek
ook samen met andere gemeenten te realiseren c.q. te bekostigen.
5. We gaan bij de bekostiging van voorzieningen uit van het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt
(binnen randvoorwaarden van noodzakelijkheid van een voorziening en individuele
draagkracht).
6. Investeringen die op termijn leiden tot per saldo structurele lagere lasten in de begroting (denk
aan besparingen op onderhoud en energie) krijgen voorrang.
7. Voor het functioneren van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie is het zoveel mogelijk
vereenvoudigen van regels, procedures en rapportages uitgangspunt waarbij transparantie
randvoorwaarde is.
8. Uitgangspunt voor de organisatie is het kiezen voor de meest optimale oplossing om zo
doelmatig mogelijk producten en diensten te leveren. Afhankelijk van de mate waarin
kwantiteit (geld) en/of kwaliteit (imago, uitstraling) van belang is kan daarbij gekozen worden
voor een vorm van regie/uitbesteden versus het in huis uitvoeren van taken. Waar relevant
worden mogelijkheden nader onderzocht.
9. We kijken ook gericht het zoveel mogelijk genereren van aanvullende inkomsten om taken te
realiseren. Daarbij gaat het niet alleen om externe financiering, zoals subsidies, maar ook de
gemeentelijke belastingen.
10. Samen werken, samen delen; dat adagium willen we voor wat betreft bezuinigingen toepassen
op de verbonden partijen waar de gemeente in participeert.
Bij de uitwerking gaat het hier om een scenario waarin naast de wettelijke taken ruimte is voor nietwettelijk verplichte taakonderdelen die passen binnen de toekomstvisie en het inhoudelijk
afwegingskader.
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11. Thema’s die meegenomen zijn bij het zoeken naar keuzemogelijkheden
Uit de analyse komt een aantal thema’s naar voren waarbij mogelijk besparingen en/of extra
inkomsten worden verwacht, maar waarvoor dit nog niet concreet financieel vertaald kan worden. Het
gaat hierbij om de volgende onderwerpen die we hieronder kort zullen toelichten:
• Ruimte in begroting
• Aanpassen van kwaliteitsniveau in de dienstverlening
• Beëindigen/afstoten van niet wettelijke producten en diensten
• Gemeentelijke zorg versus burgerplicht/civil society (systeeminnovatie 1: van “staat” naar
“markt”)
• Verwerven van extra inkomsten
• Verbeteren van de doelmatigheid in de bedrijfsvoering
• Verminderen van gemeentelijke regelgeving en procedures (systeeminnovatie 2: van
wantrouwen naar vertrouwen; ga uit van de 95% die van goede wil is i.p.v. de 5% die
kwaadwillend is); afschaffen overbodige of niet-handhaafbare regels
• Anders organiseren van gemeentelijke producten en diensten (procesinnovatie 1: lean, meer
markt, doelmatig, regie, samenwerken, van activiteitengericht naar procesgericht)
• Bezuinigen op (bedrijfsvoering van) samenwerkingsverbanden
• Andere sturing, bijvoorbeeld subsidies/prestatiesturing
11.1 Ruimte in begroting
Hierbij gaat het om verschillende mogelijkheden op basis waarvan zowel incidenteel als structureel
ruimte gevonden kan worden:
• Structurele ruimte op basis van analyse jaarrekeningen 2007 t/m 2009
• Financiële techniek: aanpassen afschrijvingstermijnen, screening reserves, leningen met
kortere looptijden, calculeren met restwaarde, versneld afschrijven investeringen met
maatschappelijk nut, ruimte in investeringsplanning
• Vastgoed; strategisch (bezit, spreiding), altijd kostprijsdekkende huurprijs
11.2 Aanpassen van kwaliteitsniveau in de dienstverlening
Voor een aantal wettelijke taken heeft de gemeente keuzevrijheid ten aanzien van het kwaliteitsniveau.
Een voorbeeld hiervan is het onderhoud van de openbare ruimte (wegen en groen). Algemene
uitgangspunten daarbij zijn “schoon, heel en veilig”. Ten aanzien van deze uitgangspunten zijn keuzes
te maken, waarbij deze keuzes in ieder geval begrensd worden door het minimale veiligheidsniveau en
bijvoorbeeld door de zorgplicht voor bomen. Nader onderzocht moet worden welke mogelijkheden
hier liggen. Een mogelijke structurele besparing van € 250.000 tot € 500.000 op jaarbasis voor het
beheer van de openbare ruimte wordt hierbij niet uitgesloten. Een voorbeeld van zo’n keuze is om op
jaarbasis 15 keer in plaats van 18 keer te maaien. Bij dit thema moet ook een relatie worden gelegd
met de bezuiniging van € 560.000 voor onderhoud wegen en gebouwen in de begroting 2010.
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11.3 Beëindigen/afstoten van niet-wettelijke producten en diensten
Voor een aantal concrete producten is er geen formeel wettelijke grondslag en ligt er concreet een
keuzemogelijkheid om deze producten en diensten af te stoten. In feite gaat het hierbij om de echte
kerntakendiscussie. Voorbeelden hiervan zijn de sporthal, het zwembad, de muziekschool, etc. .
Beëindigen van dergelijke voorzieningen betekent een vrijval van budgetten die oplopen tot enkele
miljoenen. Hierbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden met desintegratiekosten (denk aan
wachtgelden, kapitaallasten, etc.).
11.4 Gemeentelijke zorg versus burgerplicht/civil society
Voor een aantal producten en diensten kan de keuze worden gemaakt om taken over te dragen aan
burgers en/of particulier initiatief. Een voorbeeld hiervan is de beheer en onderhoud in de openbare
ruimte (groenvoorzieningen, speeltuinen, onderhoud sportvoorzieningen).
11.5 Verwerven van extra inkomsten
Op verschillende gebieden liggen er mogelijkheden/kansen voor het verwerven van extra inkomsten.
Een aantal daarvan, in de vorm van gemeentelijke heffingen, is opgenomen in de groslijst met
concrete financiële mogelijkheden.
Daarnaast gaat het om de volgende mogelijkheden:
• Verkopen van niet-strategische eigendommen; denk hierbij aan verkopen van snippergroen (is
in de afgelopen jaren al ingezet), gemeentelijk woningbezit, maar ook natuurterreinen aan
bijvoorbeeld organisaties op het gebied van natuurbeheer.
• Verwerven van subsidies; op veel beleidsterreinen (denk aan wonen, milieu, welzijn,
werk&inkomen, cultuur) zijn er tal van externe subsidiemogelijkheden. De ontwikkeling is dat
steeds meer gemeenten gecoördineerd gaan inzetten op het benutten van subsidiekansen,
bijvoorbeeld door het aantrekken van een subsidiecoördinator, die zich door het binnenhalen
van subsidies moet terugverdienen. Een subsidiecoördinator kan mogelijk in het kader van de
A2-samenwerking aangetrokken worden.
• Bij voorrang ontwikkelen van bouwgrondexploitaties voor een aantal locaties die reeds in
bezit van de gemeente zijn (m.n. voormalige schoollocaties). Anticiperend op toekomstig
herstel van de economie kunnen nu voorbereidingen worden getroffen om toekomstige
grondexploitaties te ontwikkelen. Met de toekomstige opbrengsten kunnen investeringen
worden gedaan die op dit moment mogelijk uitgesteld moeten worden.
11.6 Verbeteren van de doelmatigheid in de bedrijfsvoering
Op basis van de analyse is het ook zinvol om mogelijkheden voor het verbeteren van de doelmatigheid
in de bedrijfsvoering nader te onderzoeken. Mogelijkheden moeten vooral worden gezocht op de
volgende aspecten:
• Meer flexibele inzet van medewerkers (binnen de mogelijkheden) bij fluctuaties in het
takenpakket; een voorbeeld hiervan is het sterk teruglopen van de verstrekking van
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bouwvergunningen, wat leidt tot de vraag welke mogelijkheden er zijn om de formatie
daarvoor tijdelijk/deels in te zetten voor toezicht en handhaving.
Doelmatigheid in de uitvoering; een voorbeeld hiervan is nader onderzoek naar mogelijkheden
voor de buitendienst, waarbij met name kan worden gekeken naar de organisatie van
werkzaamheden, de aansturing, aanrijtijden, eventuele mogelijkheden voor (gedeeltelijke)
uitbesteding, etc.
Verminderen van externe inhuur en vergroten van de continuïteit door het in dienst nemen van
medewerkers in algemene dienst met een breed profiel.

11.7 Verminderen van gemeentelijke regelgeving en (interne) procedures/lean management
In het verlengde van het verbeteren van de doelmatigheid liggen er mogelijkheden ten aanzien van het
kritisch kijken naar de eigen regelgeving en het vereenvoudigen van procedures. Rijk en gemeenten
hebben een bestuursakkoord gesloten voor het verminderen van de regeldruk naar burgers en
bedrijven. Maar ook het kritisch kijken naar bijvoorbeeld de eigen interne procedures en de P&Ccyclus past hierin. Belangrijke criteria hierbij zijn streven naar eenvoud, transparantie en snelheid.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld ook om de keuze om minder te sturen op uitvoerige controle vooraf bij
het afgeven van beschikkingen maar het accent te verschuiven naar meer thematische,
steekproefsgewijze toetsing achteraf (naar voorbeeld van de belastingsdienst; toe te passen bij
bijvoorbeeld verstrekken van WMO-voorzieningen of kleine subsidies). Maar ook de wijze van
informatievoorziening en verantwoording van college en raad kan in dit licht worden bezien
(voorbeeld: minder adhoc-toetsing, maar meer op hoofdlijnen op vaste momenten in de vorm van
eenvoudige en transparante managementrapportages).
Om op dit gebied naar concrete besparingen te zoeken zijn een tweetal methodieken bruikbaar:
• Toepassing van de Lokale Effecten Toets (LET); dat is een instrument dat is ontwikkeld in
opdracht van de Regiegroep Regeldruk, het ministerie van BZK en de VNG; met dat
instrument kan de effectiviteit en de efficiency van bestaande regels worden getoetst, met
name bedoeld om de administratieve lastendruk te beheersen c.q. te beperken. De gemeente
kan deze toets zowel voor bestaand als voor nieuw beleid zelf uitvoeren. Daarmee kunnen
bijvoorbeeld dereguleringsvoorstellen worden onderbouwd.
• Toepassing van leanmanagement-principes; daarmee worden primaire en ondersteunende
processen beoordeeld op aspecten zoals doelmatigheid, klantgerichtheid, kwaliteit en
doorlooptijd.
11.8 Anders organiseren van gemeentelijke producten en diensten
Het gaat hierbij om keuzes zoals bijvoorbeeld:
• Samenwerken met andere gemeenten
• Privatiseren (uitbesteden, verzelfstandigen of afstoten)
• Vormgeving van de ambtelijke organisatie, bijvoorbeeld compacte ambtelijke
organisatie/regiemodel
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Hierbij gaat het om de bandbreedte van samenwerking op enkele onderdelen tot het volledig vormen
van een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie (denk aan het SETA-concept3 dat door de BELgemeenten4 is ingevoerd). Ook tussenvormen hierin, zoals het gezamenlijk oprichten van
samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van gemeentelijke diensten (denk aan een
gemeenschappelijke regeling voor belastingsamenwerking) en het voor elkaar uitvoeren van taken
(wet van de comparatieve voordelen) zijn hierin mogelijk.
Onder andere in A2-verband worden mogelijkheden voor samenwerking verder verkend. Ze komen
nadrukkelijk ook in beeld als het gaat om het zoeken naar mogelijkheden voor besparingen. Voor wat
betreft belastingsamenwerking is uit ervaringsgegevens bekend dat besparingen van 10%-20% in de
bedrijfsvoering mogelijk zijn.
11.9 Bezuinigen op (bedrijfsvoering van) samenwerkingsverbanden
De gemeente Valkenswaard participeert in verschillende samenwerkingsverbanden. Waar gemeenten
onder druk van de bezuinigingen kritisch moeten kijken naar producten en bedrijfsvoering, ligt het
voor de hand dat dezelfde slag ook gemaakt wordt voor de samenwerkingsverbanden. Besluitvorming
over de begroting is een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld bij de GGD, de bevoegdheid van het
algemeen bestuur van het samenwerkingsverband en daarmee ook afhankelijk van de zienswijzen van
de andere deelnemende gemeenten. De bijdrage aan samenwerkingsverbanden kan ook in relatie
worden gezien tot het profijt dat deelnemende gemeenten daarvan concreet hebben in plaats van op
basis van het aantal inwoners (voorbeeld: Veldhoven met vestiging beursgenoteerde bedrijven i.r.t.
bijdrage SRE).
11.10 Andere sturing, bijvoorbeeld subsidies/prestatiesturing
Meer dan voorheen zijn begrippen zoals zakelijkheid, opdrachtgeverschap, projectmatig werken,
beleidsgestuurde contractfinanciering leidend voor het handelen van de overheid in relatie tot
uitvoerende partijen. Daarnaast treedt de overheid ook steeds meer op in de rol van regisseur van
processen in samenwerking met externe partners.

3
4

Samen En Toch Apart
Blaricum, Eemnes en Laren
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12. Resultaat
12.1 Vertaling naar Indicatieve financiële mogelijkheden
De analyse heeft in korte tijd plaatsgevonden. Daarbij zijn binnen de verschillende programma’s in
een aantal ambtelijke werkgroepen zo’n 80 keuzemogelijkheden gevonden met een financiële
indicatie. Deze opties voor bezuinigingen c.q. extra inkomsten lopen op van € 4,2 miljoen in 2011 tot
€ 6 miljoen in 2014. In een aantal gevallen gaat het om “laaghangend fruit”, maar voor een deel gaat
ook om meer fundamentele keuzemogelijkheden, zoals het schrappen van een aantal projecten uit het
Perspectievenprogramma 2010-2013 en het invoeren c.q. verhogen van belastingen en heffingen.
Daarnaast zijn nog zo’n 40 andere keuzemogelijkheden beschreven. In de meeste gevallen is voor die
mogelijkheden nader onderzoek nodig.
Bijlage 1 bevat een totaaloverzicht van de bedragen per programma. In bijlage 2 worden de
keuzemogelijkheden nader toegelicht voor wat betreft de maatschappelijke effecten, de
organisatorische gevolgen en het financiële resultaat. In bijlage 4 is een groslijst opgenomen van nog
zo’n 85 andere mogelijkheden die (nog) niet nader uitgewerkt zijn.
De concrete financiële mogelijkheden zijn onder te verdelen in een aantal categorieën:
Categorie
• Ruimte binnen de begroting
• Schrappen, afbouw of versoberen taak
• Verhoging van inkomsten (belastingen of gebruik voorzieningen)
• Schrappen voornemens Perspectievenprogramma
• Bezuinigingen in de bedrijfsvoering
• Financieel-technische aanpassingen
Totaal

Structureel (2014)
€ 1.042.000
€ 1.573.000
€ 1.591.000
€ 1.118.000
€ 205.000
€ 470.000
€ 5.999.000

Deze keuzemogelijkheden hebben zowel te maken met inhoudelijke (“wat-vraag”) als met
organisatorische (“hoe-vraag”) aspecten. De eerste categorie zal vanuit de kaderstellende rol vooral
aan de (nieuwe) raad zijn. De tweede categorie, die te maken heeft met de bedrijfsvoering, ligt vooral
bij het college. Concrete mogelijkheden op het gebied van personeel hebben we meegenomen bij de
invulling van de reeds bestaande taakstelling van € 1 miljoen op personeel.
12.1 Onderzoeksopdrachten
Voor een aantal onderwerpen is nader onderzoek nodig. Dat zijn de keuzemogelijkheden die we per
programma met pm hebben aangeduid.
Voor enkele van die onderwerpen forumleren we hieronder een aantal concrete onderzoeksopdrachten
waarbij het onder andere gaat om innovatieve verbindingen tussen een aantal beleidsterreinen.
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Mogelijkheden voor uitbesteding van werkzaamheden i.r.t. reïntegratie
Opdracht: Ga na wat de mogelijkheden zijn (op basis van criteria efficiency en effectiviteit) voor wat
betreft uitbesteding van werkzaamheden van de gemeente in het kader van de WSW op basis van
natuurlijk personeelsverloop in de komende jaren, waarbij tevens onderzocht wordt in welke mate de
positieve effecten daarvan aan de bedrijfsvoering van ERGON kan leiden tot een vermindering van
doorbetaling van de WSW-bijdrage. Breng daarbij de maatschappelijke en financiële effecten en de
risico’s in beeld.
Samenwerking gemeentelijke voorzieningen en taken
Opdracht: Ga na welke gemeentelijke voorzieningen en/of taken (op basis van criteria efficiency en
effectiviteit) in aanmerking komen voor samenwerking met andere gemeenten en/of partners. Breng
daarbij de maatschappelijke en financiële effecten en de risico’s in beeld.
Huisvesting en accommodaties
Opdracht: Ga na, tegen de achtergrond van beleid zoals de brede school, de daling van het
leerlingenaantal in de komende jaren en de leegstand van lokalen, de onderbezetting van
accommodaties, de hoge kapitaallasten van een aantal accommodaties, de noodzakelijke vervanging
van accommodaties (zoals club- en buurthuizen), welke mogelijkheden er zijn (op basis van criteria
efficiency en effectiviteit) voor alternatieve huisvesting of afbouw van voorzieningen binnen de
gemeente en/of reduceren van structurele huisvestingslasten bijvoorbeeld door het verlengen van
afschrijvingstermijnen en/of versneld afschrijven van investering van maatschappelijk nut. Ook
gezamenlijke huisvesting van voorzieningen (bijvoorbeeld een kern bibliotheek voor de A2gemeenten)kan hierbij onderzocht worden.
Processen en rapportages
Opdracht: Ga na welke mogelijkheden er zijn, tegen de achtergrond van het verminderen van
administratieve last en het streven naar optimale doelmatigheid van ambtelijke inzet om processen,
procedures en rapportages zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Betrek daarbij de
mogelijkheden van verdergaande digitalisering.
Subsidieverwerving
Opdracht: Ga na welke mogelijkheden er zijn, gelet op de gemeentelijke ambities en projecten,
bijvoorbeeld op basis van screening van het coalitieprogramma, om optimaal gebruik te maken van
subsidiekansen. Doe dat in eerste instantie op basis van een subsidiescan, aan de hand waarvan een
aantal meest kansrijke projecten concreet wordt uitgewerkt. Geef hierbij aan welke middelen ten laste
van de Algemene Reserve nodig zijn als vereiste cofinanciering. Borg de beheersing van de inzet van
subsidiemiddelen op een adequate wijze in de organisatie (subsidiemanagement).
Ondersteunen doelgroepgericht gebruik voorzieningen
Opdracht: Ga na welke mogelijkheden er zijn om gebruik van sociaal-culturele voorzieningen alleen
doelgroepgericht aan te bieden, bijvoorbeeld door accenten te leggen op gebruik voor jongeren en
mensen met minder mobiliteit. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente in beginsel geen “zorgplicht”
heeft voor de overige burgers.
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Bijlage 1. Overzicht Totaal keuzemogelijkheden per programma

Programma
Algemeen Bestuur

2011
158.000

2012
158.000

2013
158.000

2014
158.000

76.000

76.000

76.000

563.000

Verkeer, vervoer en waterstaat

605.000

655.000

705.000

830.000

Economische zaken

240.000

140.000

140.000

140.000

Onderwijs

220.000

220.000

220.000

388.000

Cultuur en recreatie

391.000

655.000

760.000

760.000

Openbare orde en veiligheid

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Totaal

1.677.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000
505.000

505.000

505.000

505.000

-

75.000

75.000

75.000

300.000

615.000

910.000 1.060.000

4.172.000 4.619.000 5.069.000 5.999.000
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Bijlage 2 Keuzemogelijkheden
Per programma in de begroting zijn keuzemogelijkheden geïnventariseerd. Daarbij is per programma
inzicht gegeven in:
• De doelen per programma op basis van de begroting
• De bestaande lasten en baten in de begroting 2010
• Een omschrijving van de wettelijke taken
• Een korte beschrijving van de uitgangspunten op basis van de toekomstvisie en de mate
waarin producten binnen het programma daaraan bijdragen (direct-indirect-nauwelijks)
• Een korte analyse op basis van benchmark met andere gemeenten
• Een analyse van mogelijke structurele ruimte in de begroting op basis van analyse van
jaarrekeningen 2007 t/m 2009
• Een omschrijving van een basisscenario, rekening houdend met de toekomstvisie
Om maximaal te zoeken naar hebben we bij de bij de analyse de volgende uitgangspunten gehanteerd
om het bezuinigingsvraagstuk te bezien:
• tegen de achtergrond van veranderende rol van de overheid; wijziging maatschappelijke
opvattingen/meer op basis van wederkerigheid/civil society;
• de overheid die regie voert en uitvoering op afstand plaatst en/of in samenwerking realiseert
• de overheid die minder werkt vanuit controle en meer vanuit vertrouwen
• de bezuinigingsopgave is dermate aanzienlijk dat het moet gaan om een mix van maatregelen:
minder uitgaven, meer inkomsten, aanpassen bedrijfsvoering
Als we de keuzemogelijkheden afzonderlijk beschouwen dan zien we de volgende typeringen:
• van hapklare brokken tot zaken om nog eens goed op te bijten
• van spijkerhard tot boterzacht
• als spiegel van benchmarks
• minder taken, minder handjes
• optellen mag soms wel en soms niet
• afbreken kan maar een keer
• soms overlap met bestaande taakstellingen (voorbeeld subsidies)
• samen werken, samen delen
De keuzemogelijkheden worden als volgt gepresenteerd:
• Programma
• Keuzemogelijkheid
• Maatschappelijk effect
• Effect interne organisatie
• Financieel effect
Per programma worden de keuzemogelijkheden in een meerjarenperspectief gepresenteerd. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in de volgende soorten maatregelen:
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Cat

Soort maatregel

R

Ruimte die wordt gevonden in de begroting op basis van vergelijking met jaarrekeningen

T

Maatregel die leidt tot schrappen, afbouw en/of versobering van de taak

I

Maatregel die leidt tot verhoging van de inkomsten

P

Maatregel die leidt tot schrappen van voornemens op basis van het Perspectievenprogramma

B

Maatregel die leidt tot efficiency/bezuinigingen in de bedrijfsvoering

F

Maatregel van financieel-technische aard
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Programma Algemeen Bestuur
Doelen programma:
• Het democratisch besturen
• Het optimaliseren van de dienstverlening aan de burgers
• Het stimuleren van de regionale samenwerking
• Een efficiënt werkende gemeentelijke organisatie
• Het bevorderen van de externe communicatie, voorlichting, inspraak en representatie
Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
4.279.766

599.300

Wettelijk kader
De rol en positie van gemeenteraad en college is verankerd in de Gemeentewet. Ten aanzien van de
organisatie van de ondersteuning (bijvoorbeeld communicatie en voorlichting), de invulling van de
rechtspositie van raads- en commissieleden en van de vergaderorde van onder andere commissies
bestaat beleidsvrijheid.
Taken met betrekking verstrekking van persoonsdocumenten (rijbewijzen, paspoorten, etc.) en het
voeren van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, registratie partnerschap) zijn wettelijk
verplicht. Er bestaat (binnen randvoorwaarden) wel beleidsvrijheid ten aanzien van leges en tarieven.
Ook ten aanzien van de levering van diensten (openingstijden, wijze van levering) bestaan keuzes.
Bestuurlijke samenwerking (regionale samenwerking, jumelages) en de instelling van wijk- en
dorpsraden zijn autonome taken van de gemeente.
Wettelijke taken
• Raad
• College B&W
• GBA
• Paspoorten/ID-bewijzen
• Rijbewijzen
• Huwelijken
• Verkiezingen
• Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging
• Regionale samenwerking v.w.b. deel van SRE-taken (vervoer, ruimte)
• Straatnaamgeving/huisnummering

Niet-wettelijke taken
• Bestuurlijke samenwerking
• Regionale samenwerking
• Jumelage
• Wijk- en dorpsraden
Op grond van dit wettelijk kader zijn er keuzes ten aanzien van:
• Inrichten bestuurlijke organisatie en vergoedingen
• Tarieven voor persoonsdocumenten
• Samenwerking in de verschillende vormen
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Oprichten en instandhouden wijk- en dorpsraden
Kwaliteit voorlichting en communicatie
Doelmatigheid bestuur en dienstverlening aan burgers
Tarieven/leges persoonsdocumenten

Relatie met de toekomstvisie
De volgende keuzes uit de concept-toekomstvisie zijn o.a. van belang:
• Het bestuur zal het dorp ‘werelds’ dienen te besturen. Bij een dergelijke bestuurlijke ambitie
hoort een visie op besturen en samenwerken ontwikkeld te worden.
• Binnen en buiten de gemeente werkt Valkenswaard samen met partners, die mee willen
bouwen aan de voorzieningen, leefbaarheid en bedrijvigheid van Valkenswaard.
• Valkenswaard wil het grootste dorp in de regio zijn.
• Valkenswaard wil een centrumfunctie vervullen in de regio.
• Van het ambtelijk apparaat wordt verwacht dat zij meer ontwikkelgericht gaan werken, meer
samen gaan werken in de beleidsontwikkeling en uitvoering. Om de ambitie en kwaliteit te
realiseren is een adequate ambtelijke organisatie onontbeerlijk.
Relatie met de benchmark
De benchmark laat geen significante verschillen (> € 15 per inwoner) zien in vergelijking met andere
gemeenten.
Structurele ruimte in de begroting
Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Voor dit
programma gaat het om:
• Bestuursondersteuning raad
Basisscenario
• Samenwerking waar noodzakelijk en van strategisch belang (focus SRE/A2/internationaalELAt); sturen op doelmatigheid; optimaliseren subsidiemogelijkheden
• Sober en doelmatig bestuur en ambtelijke organisatie (inrichting, werkwijze, vergoedingen,
rapportages)
• Valkenswaard: één gemeente; oriëntatie op gemeentebelang boven kernenbelang staat voorop
• Tarieven/leges persoonsdocumenten kostendekkend
• Communicatie/voorlichting/wijkbenadering op “behoorlijk” niveau (band bestuur-burger, in
dienst van verbinden en delen verantwoordelijkheden en versterken imago/city-marketing
Valkenswaard)
• Meer inzetten op e-dienstverlening
Zoekrichtingen:
• Minder wethouders
• Versoberen vergoedingen bestuur
• Versobering inzet op orientatie wijkbenadering
• Strategische keuzes t.a.v. aard en omvang samenwerking
• Versoberen communicatie en voorlichting
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Versoberen secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden
Doelmatigheid ambtelijke organisatie

Keuzemogelijkheden
Cat
R

Onderwerp
Verlagen budget Bestuursondersteuning raad

T

Bezuinigen kosten SRE

T
B
I
I/B
B
B
B

2011
15.000

2012
15.000

2013
15.000

2014
15.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Afschaffen bijdrage wijkraad en dorpsraad
Verminderen post bestuursondersteuning college

18.000
10.000

18.000
10.000

18.000
10.000

18.000
10.000

Verhogen tarieven rijbewijzen
Inzetten op gestructureerde subsidieverwerving
Verbeteren doelmatigheid informatievoorzieningen en
verantwoording bestuur
Verlagen fractievergoeding
Verminderen openingstijden gemeentehuis
Totaal

15.000
pm

15.000
pm

15.000
pm

15.000
pm

pm
pm
pm
158.000

pm
pm
pm
158.000

pm
pm
pm
158.000

pm
pm
pm
158.000

Toelichting keuzemogelijkheden
Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Bestuursondersteuning raad
In de begroting is op deze post budgettaire ruimte aanwezig mits wordt gestuurd
op vermindering inzet accountant. Dat is mogelijk naar mate de bedrijfsvoering
verder in control komt en bijvoorbeeld interne controles meer zelf worden
opgepakt.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

De interne organisatie moet meer in control komen.

Financieel effect

Structureel kan hiermee € 15.000 per jaar worden bespaard vanaf 2011.

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Aantal wethouders in nieuw te vormen college 3 i.p.v. 4
Bij verschillende gemeenten zien we op dit moment dat de keuze wordt gemaakt
om tegen het licht van de bezuinigingen minder wethouders op te nemen in de
nieuwe colleges.

Maatschappelijk effect

Het college als dagelijks bestuur van de gemeente zal mogelijk minder
bereikbaar/aanspreekbaar zijn

Effect interne organisatie

De verdeling van portefeuilles over 3 i.p.v. 4 wethouders vraagt om aandacht
i.k.v. zwaarte van de taakverdeling.

Financieel effect

Met het vervallen van 1 functie van wethouder is een bedrag van € 110.000
gemoeid, structureel vanaf 2011. Deze besparing wordt meegenomen in de
bezuinigingstaakstelling personeel.
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Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Bezuinigen kosten SRE
De kosten voor SRE zijn opgenomen binnen verschillende programma’s in de
begroting. Het gaat om bijdragen op het gebied van economie, milieu, vervoer,
archief, toerisme, volkshuisvesting. In totaal draagt de gemeente ruim € 600.000
bij. Op de kosten SRE kan worden bezuinigd. Het gaat daarbij vooral om
maatregelen i.k.v. regionaal stimuleringsfonds, NV Rede, Streek VVV
doelmatigheid, maar ook voor wat betreft keuzes in ambitieniveau en
doelmatigheid. Wel is hiervoor afstemming nodig met de regio. Overigens geldt
deze keuzemogelijkheid ook ten aanzien van andere samenwerkingsverbanden.

Maatschappelijk effect

Geen, de verwachting is dat schrappen van een deel van de bijdrage geen
nadelige effecten voor de gemeente heeft.

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

Verwacht wordt dat vanaf 2011, na afstemming met de samenwerkende
gemeenten, € 100.000 bezuinigd kan worden.

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Inschaling nieuwe griffier
De huidige griffier zal over 2 ½ jaar met pensioen gaan. De inschaling van de
nieuwe griffier (schaal 12) kan lager dan huidige inschaling (schaal 14).

Maatschappelijk effect

Geen

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

Het verschil in de inschaling bedraagt €12.000 per jaar. Deze mogelijkheid
wordt meegenomen bij de bezuinigingstaakstelling personeel.

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Afschaffen bijdrage aan Dorpsraad Borkel en Schaft en Wijkraad
Dommelen i.o.

Maatschappelijk effect

Afschaffen zal leiden tot weerstand, mogelijk meer bezwaarschriften op
besluiten.

Effect interne organisatie

Minder inzet van de wijkcoördinatoren

Financieel effect

Vanaf 2011 kan hiermee structureel € 18.000 worden bezuinigd (wellicht via
afbouw).

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Verminderen post bestuursondersteuning college
In de begroting is in totaal € 75.000 opgenomen. Mogelijkheid is om
taakstellend een bezuiniging op de uitgaven op te nemen, mede in relatie tot de
vermindering van het aantal wethouders.

Maatschappelijk effect

Geen

Effect interne organisatie

Strak sturen op het iets krappere budget.
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Financieel effect

Vanaf 2011 kan € 10.000 structureel worden bespaard.

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Verhogen tarieven rijbewijzen
Vanaf 2007 worden jaarlijks gemiddeld 3.500 tot 4.000 rijbewijzen verstrekt. In
vergelijking met het gemiddelde van de selectiegemeenten (benchmark) zijn de
tarieven in Valkenswaard lager, zo’n € 5 euro per rijbewijs. De rijbewijzen
kunnen met dit bedrag worden verhoogd.

Maatschappelijk effect

Burgers betalen omgerekend € 1 per jaar extra voor een rijbewijs.

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

Deze maatregel levert structureel vanaf 2011 minimaal €15.000 op.

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Schrappen voornemens Perspectievenprogramma personeelsbeleid
In het Perspectievenprogramma zijn middelen opgenomen voor
personeelsbeleid. Ervan uitgaande dat PAGO’s wettelijk verplicht zijn kan een
deel van deze voornemens worden geschrapt.

Maatschappelijk effect

Geen direct effect.

Effect interne organisatie

Versobering van personeelsbeleid leidt tot achterstand in ontwikkeling van
kennis- en vaardigheden.

Financieel effect

Deze maatregel levert structureel vanaf 2011 gemiddeld €60.000 per jaar op.
Deze mogelijkheid wordt meegenomen bij de bezuinigingstaakstelling
personeel.

Functie

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Afschaffen Vergoedingsregeling kosten informele kinderopvang
De gemeente verstrekt bovenop de landelijke belastingfaciliteit voor
kinderopvang een bedrag voor “informele”kinderopvang.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Versobering van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Financieel effect

Deze maatregel levert een besparing op van € 7.000 per jaar. Deze mogelijkheid
wordt meegenomen bij de bezuinigingstaakstelling personeel.

Functie

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Verminderen budget gedifferentieerd belonen
Voor gedifferentieerd belonen is een bedrag geraamd van € 40.000. In
werkelijkheid wordt hier maar € 10.000 op gerealiseerd.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Versobering van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Financieel effect

Deze maatregel levert een besparing op van € 30.000 per jaar. Deze
mogelijkheid wordt meegenomen bij de bezuinigingstaakstelling personeel.
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Functie

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Afschaffen kerstpakketten, eindejaarsborrel, zomerborrel

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Versobering van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Financieel effect

Het afschaffen van kerstpakketten en de eindejaarsborrel levert een jaarlijkse
besparing op van circa € 35.000 tot € 40.000. Deze mogelijkheid wordt
meegenomen bij de bezuinigingstaakstelling personeel.

Functie

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Afschaffen regeling teambuilding

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Versobering van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Financieel effect

Afschaffing van deze regeling levert een jaarlijkse besparing op van € 7.000.
Deze mogelijkheid wordt meegenomen bij de bezuinigingstaakstelling
personeel.

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Inzetten op gestructureerde subsidieverwerving
Een mogelijkheid om extra inkomsten te verwerven is het actief en
gestructureerd zoeken naar subsidiemogelijkheden. Het toetsen op dergelijke
financieringsmogelijkheden moet vast onderdeel in de voorbereiding van
plannen en beleidsstukken. Daarnaast kan periodiek een subsidiescan worden
gedaan op beleidsambities (o.b.v. collegeprogramma, perspectievenprogramma,
programmabegroting). Voor Valkenswaard liggen er als grensgemeente extra
kansen in het kader van Europese regelingen bij samenwerking met andere
gemeenten, zoals Interreg, Intelligent Energy Europe, Youth in Action, Life+.
Wel moet bij de meeste regelingen rekening worden gehouden met
cofinanciering.
Om dit gestructureerd op te pakken zou een subsidieadviseur, bijvoorbeeld in
A2-verband kunnen worden aangetrokken.

Maatschappelijk effect

Subsidies kunnen dienen als vliegwiel om ambities en projecten te realiseren.

Effect interne organisatie

Meer gestructureerd de aandacht voor subsidiemogelijkheden inbedden in
beleids- en projectvoorbereiding.

Financieel effect

Pm (uitgangspunt moet zijn dat subsidieadviseur zichzelf minimaal
terugverdient).

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Verbeteren doelmatigheid informatievoorziening en verantwoording
bestuur
Rapportages van het college aan de Raad zijn op dit moment omvangrijk en
gedetailleerd van aard. Daarmee is veel capaciteit gemoeid. Een doelmatiger
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inrichting van rapportages (uitgaande van de verschillende rollen van college en
raad in het dualisme en veel beperkter of anders van vorm) levert tijdsbesparing
op. In de zin van capaciteitsinzet. Een voorbeeld van mogelijkheden op dit
gebied zijn de bestuursrapportages in powerpoint-vorm van de gemeente
Helmond. Het effect van die werkwijze is een zeer efficiënt proces met korte
doorlooptijd en een meer gestructureerd debat over de voortgang van de
realisatie van doelstellingen (principes van Public Governance komen meer tot
zijn recht).
Maatschappelijk effect

Zie hierboven. Met een andere vorm kan worden bijgedragen aan een betere
invulling van de principes van Public Governance.

Effect interne organisatie

Meer efficiënt proces. Tijdsbesparing. Meer ruimte voor ontwikkeling andere
bedrijfsvoeringsaspecten (risicomanagement, doorontwikkeling
programmabegroting, project- en procesmanagement)

Financieel effect

pm (nader te onderzoeken)

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Verlagen fractievergoeding
Op grond van de verplichte Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders
is de vergoeding voor fracties en raadsleden bepaald op respectievelijk € 2.500
en € 500. Van andere gemeenten (o.a. Heeze-Leende) is bekend dat de
vergoeding lager is.

Maatschappelijk effect

Geen

Effect interne organisatie

Geen, effect is wel dat het werk van raadsleden, dat steeds meer tijd en energie
vergt, op grond van financiële aspecten minder aantrekkelijk wordt.

Financieel effect

pm

Programma

Algemeen Bestuur

Keuzemogelijkheid

Verminderen openingstijden gemeentehuis/bezetting loketten /meer digitaal
De openingstijden van het gemeentehuis kunnen worden en/of de bedrijfsvoering
kan zo worden ingericht dat burgers alleen op afspraak voor diensten van KCC
terecht kunnen. Daarmee kan ambtelijke inzet van de medewerkers, die naast de
baliewerkzaamheden ook andere werkzaamheden verrichten (postafhandeling,
meldingen, kassiersfunctie, etc) efficiënter worden ingericht. De gemeente St.
Michielsgestel heeft hier goede ervaringen mee.
Hierbij zou ook rekening gehouden kunnen worden met de bezetting gedurende
het jaar, waarbij er sprake is van piekbelasting in de eerste helft van het jaar.
Tevens ligt het accent van de openingstijden nu op tijden waarop veel burgers
werken.
Ook meer digitaal afhandelen zou verder onderzocht kunnen worden.

Maatschappelijk effect

Leidt tot gewenningsproces dat burgers alleen op afspraak terecht kunnen.

Effect interne organisatie

Werkzaamheden kunnen efficiënter worden ingericht en openingstijden meer
gericht op de piekbelasting.

Financieel effect

pm (nader te onderzoeken)
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Programma Openbare orde en veiligheid
Doelen programma:
• Bevorderen van het veiligheidsgevoel bij burgers
• Het handhaven van de openbare orde
• Bevorderen van goede samenwerking tussen de bij de veiligheid betrokken instanties
• Bevorderen van veilig uitgaan zonder overlast in en om horecagelegenheden
• Het verminderen van de veiligheidsrisico’s voor jongeren
• Het versterken en optimaliseren van de handhaving
• Voortzetten (inbraak)preventie
• Zorg voor voorkomen, beperken en bestrijden van brand, incidenten respectievelijk rampen
Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
2.175.699

22.500

Wettelijk kader
Veiligheid is verweven in veel verschillende organieke wetten. Openbare Orde & Veiligheid is primair
een verantwoordelijkheid van de burgemeester op basis van de Gemeentewet. Maar ook het college
van B&W heeft op basis van de Gemeentewet en de Awb veel wettelijke bevoegdheden op het terrein
van veiligheid:
• Bevoegdheden (Burgemeester) t.a.v. rampenbestrijding en crisisbeheersing ingevolge de Wet
Rampen en Zware Ongevallen (WRZO) en in de toekomst ook de Wet Veiligheidsregio's.
• Bevoegdheden (Burgemeester) t.a.v. de OOV bij grootschalige evenementen/bijeenkomsten
met mogelijke ordeverstoringen (waaronder voetbal) ingevolge de Gemeentewet, de Wet
Rampen en Zware Ongevallen (WRZO), de Wet Openbare Manifestaties en in de toekomst
ook de Wet Veiligheidsregio's.
• Bevoegdheid én verplichting (Burgemeester) om -indien noodzakelijk- tijdelijke opname te
gelasten in een psychiatrische kliniek c.q. In Bewaring Stelling (IBS) o.g.v. de Wet BOPZ.
• Verantwoordelijk (Burgemeester) in de nieuwe Drank- en Horecawet voor de uitvoering en
bevoegd om gemeentelijke toezichthouders aan te wijzen.
• Bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot de eigen woning te
ontzeggen o.g.v. de Wet Huisverbod. Dit gaat om een bevoegdheid, geen verplichte taak, maar
weigering kan mogelijk leiden tot juridische claims.
• De bevoegdheden van de burgemeester zullen alleen nog worden toegepast waar het de politie
betreft (Samenscholingsverbod, genotsmiddelenverbod, verblijfsontzegging, preventief
fouilleren o.g.v. Gemeentewet/ APV).
Voor de brandweer staan de wettelijke taken in de Brandweerwet 1985 en de Wet rampen en zware
ongevallen. De brandweer moet brand en ongevallen bij brand voorkomen, beperken en bestrijden. De
brandweer heeft daarnaast de taak om gevaar voor mensen en dieren te bestrijden bij ongevallen die
niet door brand zijn ontstaan. Tenslotte moet de brandweer rampen en zware ongevallen beperken en
bestrijden. Deze wettelijke taken vallen onder hulpverlening.
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Wettelijke taken
•
•
•
•
•
•

Brandweer
Rampenbestrijding
Lijkschouwingen
Integrale veiligheid
Handhaving
Beschermende maatregelen

Niet-wettelijke taken
•

Criminaliteitspreventie

Relatie met de toekomstvisie
Geen specifieke onderwerpen.
Relatie met de benchmark
De benchmark laat geen significante verschillen (> 15 per inwoner) zien in vergelijking met andere
gemeenten.
Structurele ruimte in de begroting
Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Voor dit
programma gaat het om:
• Rampenbestrijding
• Integraal veiligheidsbeleid
Basisscenario
• Samenwerking waar noodzakelijk (focus SRE/A2)
• Veiligheid is basisvoorziening
• Rekening houden met onderzoek naar eventuele specifieke problematiek, denk aan (jeugd-)
criminaliteit, jongerenoverlast, drugs/hennep, geweldsdelicten, prostitutie
Zoekrichtingen:
• Versoberen materieel en faciliteiten brandweerzorg binnen wettelijke normering (aanrijtijden,
kwaliteit, etc.)
• Samenwerken met andere gemeenten bij inzet materieel en mensen brandweerzorg
• Opgaan brandweer in Veiligheidsregio
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Keuzemogelijkheden
Cat
R
R

Toelichting
Verlagen budget rampenbestrijding
Verlagen budget Integraal Veiligheidsbeleid

B

Verlagen opleidingsbudget brandweer
Perspectievenprogramma vanaf 2011: Vervallen
vervangen blusvoertuig
Perspectievenprogramma vanaf 2011: Vervallen overige
voertuigen brandweer
Perspectievenprogramma vanaf 2011: Vervangen
brandweeruniformen
Perspectievenprogramma vanaf 2011: schrappen/uitstel
vervanging brandweerkazerne/gemeentewerf
Vergoeding regiogemeenten redvoertuig
Kostenverlaging regionale brandweer
In rekening brengen ongewenste meldingen brandweer

P
P
P
P
I
B
I

Totaal

2011
7.000
8.000

2012
7.000
8.000

2013
7.000
8.000

2014
7.000
8.000

43.000

43.000

43.000

43.000

-

-

-

39.000

3.000

8.000

8.000

8.000

10.000

10.000

10.000

10.000

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

448.000
pm
pm
pm

76.000

76.000

76.000

563.000

Toelichting keuzemogelijkheden
Programma

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

Verlagen budget rampenbestrijding
Er is ruimte in de begroting. Het gaat hierbij met name om budgetten cursussen
en materialen.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Structureel € 7.000 per jaar.

Programma

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

Verlagen budget Integraal Veiligheidsbeleid
Er is ruimte in de begroting. Het gaat met name om budget diensten BIBOB

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Structureel € 8.000 per jaar.
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Functie

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

Verlagen opleidingsbudget brandweer
Op de opleidingskosten kan worden bezuinigd door realistisch oefenen Zweden
te laten vervallen.

Maatschappelijk effect

De voorgestelde maatregel heeft vooralsnog geen maatschappelijke effecten.
Mocht de gewenste kwaliteit lager dan een 6 worden, dan is er sprake van een
wezenlijk afbreuk risico. Er is dan sprake van een reële kans dat er in geval van
calamiteiten grotere schades ontstaan.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Er is een bedrag van € 134.300 begroot voor Opleiden, bijscholen en Oefenen.
Daarmee is de kwalitatief optimaal, cijfer 8. Een bedrag van € 43.200 kan
worden bezuinigd.

Programma

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

Perspectievenprogramma: schrappen vervangen blusvoertuig
De vervanging van één blusvoertuig kan mogelijk vervallen bij inzet van de
brandweer van meerdere buurgemeenten, mits passend binnen de zorgnormering
van het dekkingsplan. Hierover moeten regionaal afspraken worden gemaakt.
Dit heeft ook consequenties voor het aantal vrijwilligers met daaraan gekoppeld
opleiding- en oefenbudgetten.

Maatschappelijk effect

De voorgestelde maatregel heeft vooralsnog geen maatschappelijke effecten.
Mocht de gewenste kwaliteit lager dan een 6 worden, dan is er sprake van een
wezenlijk afbreuk risico. Er is dan sprake van een reële kans dat er in geval van
calamiteiten grotere schades ontstaan.

Effect interne organisatie

Voor de Interne organisatie heeft deze keuze consequenties. Het laten vervallen
van een blusvoertuig levert een besparing van 15-20 vrijwilligers op.

Financieel effect

Vervanging van het blusvoertuig is gepland in 2013, kapitaallasten zijn geraamd
vanaf 2014: € 39.000 per jaar.

Functie

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

Perspectievenprogramma: schrappen vervangen overige voertuigen

Maatschappelijk effect

n.t.b.

Effect interne organisatie

n.t.b.

Financieel effect

Besparing oplopend van € 3.000 in 2011 tot structureel € 8.000 vanaf 2012.

Functie

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

Perspectievenprogramma: schrappen vervangen uniformen

Maatschappelijk effect

n.t.b.

Effect interne organisatie

n.t.b.

Financieel effect

Besparing vanaf 2011 € 10.000 per jaar.
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Programma

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

Perspectievenprogramma: nieuwe brandweerkazerne en werf
Op het Perspectievenprogramma 2010-2013 staat de nieuwbouw van de
brandweerkazerne en de gemeentewerf met ingang van 2013. De geraamde
investering bedraagt ongeveer 7 miljoen, de kapitaallasten € 447.600.
Nieuwbouw kan worden geschrapt c.q. uitgesteld, o.a. in relatie tot mogelijk
regionaliseren brandweer en onderzoek naar omvang buitendienst. Wel moet
rekening worden gehouden met een alternatieve huisvesting o.a. in relatie tot het
ontwikkelen voor woningbouw van de huidige locatie van de werf.

Maatschappelijk effect

n.t.b.

Effect interne organisatie

n.t.b.

Financieel effect

Besparing maximaal € 447.600 (s) vanaf 2013

Programma

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

Vergoeding regiogemeenten redvoertuig
Het nieuwe redvoertuig (hoogwerker) zal worden ingezet in de buurgemeenten.
Zij betalen hiervoor geen vergoeding. Hierover moeten regionaal afspraken
worden gemaakt.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Afspraken in de bedrijfsvoering

Financieel effect

pm

Programma

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

Kostenverlaging regionale brandweer
Bestuurlijk overleg om te komen tot kostenverlaging.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Afspraken in de bedrijfsvoering

Financieel effect

pm

Programma

Openbare orde en veiligheid

Keuzemogelijkheid

In rekening brengen ongewenste meldingen brandweer
Indien alarmering wordt aangemerkt als ‘dienstverlening’ kunnen ongewenste
meldingen in rekening worden gebracht.

Maatschappelijk effect

Aan burgers en bedrijven worden kosten doorbelast van onterechte meldingen.

Effect interne organisatie

Kosten worden in rekening gebracht.

Financieel effect

pm
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Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Doelen programma:
• Het instandhouden van de infrastructuur
• Het stimuleren van een efficiënter gebruik van de infrastructuur, een goede bereikbaarheid van
de kernen en doorstroming voor het bovenlokale verkeer
• Veilig weggebruik door alle verkeersdeelnemers (met name “langzaam verkeer”)
• Zorg voor de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers
• Een goede verkeersdoorstroming
• Het weren van doorgaand (vracht)verkeer in het centrumgebied
• Het verbeteren en stimuleren van het openbaar vervoer
Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
4.167.525

1.378.095

Wettelijk kader
Het landelijke wettelijk beleidskader wordt gevormd door het Nationaal Verkeers- en VervoersPlan
(NVVP) dat is doorvertaald in de Nota Mobiliteit (NoMo, PKB april 2006). Dit is weer verder
uitgewerkt in de Mobiliteitsaanpak (november 2008). De provincie Noord-Brabant is volgens de
Planwet Verkeer en Vervoer wettelijk verplicht de zogenaamde "essentiële kenmerken" uit de NoMo
door te vertalen in haar Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (PVVP). Het PVVP is in november
2006 vastgesteld. Gemeenten hebben volgens bovengenoemde Planwet een 'zorgplicht' om hun
verkeers- en vervoersbeleid zichtbaar te maken. Daaraan zijn geen nadere eisen gesteld.
De gemeente is op grond van de Wegenwet bevoegd om wegen te onttrekken aan het openbaar
verkeer. De gemeente is verplicht om te zorgen voor het onderhoud van binnen de gemeente gelegen
wegen (voorzover niet in eigendom van rijk of provincie); ook het onderhoud van de berm en de
bermsloot hoort bij deze plicht voorzover van belang voor de weg en ingeval er geen
onderhoudsverplichting bij derden bestaat. Op grond van de Wegenwet wordt bepaald dat de wegen in
goede staat moeten verkeren.
Een aantal naar provincies doorgedecentraliseerde rijkstaken is via de Brede DoelUitkering (BDU)
van bijbehorende financiële middelen voorzien. De provincie verdeelt voor een deel deze en haar
eigen middelen verkeer en vervoer via de GebiedsGerichte Aanpak (GGA's). Het betreft concreet
subsidiemiddelen voor 'kleine' projecten (onder €11 miljoen). Hiervoor wordt jaarlijks een regionaal
uitvoeringspakket vastgesteld en een voortschrijdend meerjaren uitvoeringsprogramma bepaald. De
overige (grotere) projecten (tussen €11 en €112.5 miljoen) vallen onder het provinciebrede
NetWerkProgramma (NWP) BrabantStad Bereikbaar. De bestuurlijke Stuurgroep NWP / B5 verkeer
en vervoer beslist hier en voert tweemaal per jaar overleg met betrokken ministeries in het Bestuurlijk
Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT). In dit overleg wordt de
voortgang in de Samenwerkingsagenda besproken. Naast het ministerie Verkeer en Waterstaat (V&W)
nemen ook de ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening (VROM), Economische Zaken
(EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hieraan deel. De fysieke ruimtelijke agenda
wordt inhoudelijk gevormd in de Integrale GebiedsAgenda (IGA) Brabant (najaar 2009 in wording).
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Wettelijke taken
•
•
•
•

Onderhoud bruggen en wegen
Verkeersmaatregelen
Gladheidsbestrijding
Afwatering

Niet-wettelijke taken
•
•
•
•
•
•
•

Straatmeubilair
Openbare verlichting (wel relatie met veiligheid)
Onkruidbestrijding verhardingen
Straatreiniging
Verwijderen hondenpoep
Verkeers- en vervoersbeleid (wel relatie met milieubeleid en veiligheid)
Parkeerbeheer

Op grond van dit wettelijk kader zijn er keuzes ten aanzien van:
• Kwaliteit onderhoud openbare ruimte
• Profijtbeginsel; tarieven parkeren
• Doelmatigheid parkeerbeheer
• Inrichting van de infrastructuur en aanleg van wegen
• Treffen van verkeersmaatregelen en –voorzieningen
• Inrichting openbare ruimte v.w.b. straatmeubilair
• Inrichting en doelmatigheid openbare verlichting
• Kwaliteit straatreiniging en onkruidbestrijding
Relatie met de toekomstvisie
• De Westparallel is cruciaal voor de verbinding met economische centra Eindhoven, België en
de verbetering van de leefbaarheid in Valkenswaard.
• De aanleg van de HOV geeft Valkenswaard een alternatieve verbinding met de High-tech
campus en de 'grote' voorzieningen in Eindhoven, inclusief een bereikbaar NS-station en
Eindhoven Airport.
• Goede fietsverbindingen zijn van belang voor de kenniswerkers die graag hun hoofd
leegfietsen en voor recreatie en toerisme.
• Mobiliteit voor alle modaliteiten bevorderen met oog voor verbetering van de leefbaarheid;
west-parallel, HOV, fiets-’snelwegen’ en parkeervoorzieningen ondergronds in het centrum en
bij de grote voorzieningen.
Relatie met de benchmark
De benchmark laat geen significante verschillen (> 15 per inwoner) zien in vergelijking met andere
gemeenten.
Structurele ruimte in de begroting
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Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Voor dit
programma gaat het om:
• Verkeersmaatregelen
• Invordering parkeerbelasting
• Werkzaamheden ERGON
Basisscenario
• Voldoende en veilige verbindingen met economische centra en samenwerkende
regiogemeenten voor gemotoriseerd verkeer
• Fietsverbindingen ter ondersteuning van toeristisch-recreatieve kwaliteit
• Sobere en onderhoudsarme inrichting openbare ruimte
• Onderhoud openbare ruimte op niveau 6
• Afstoten en/of doorbelasten inzet t.b.v. particuliere activiteiten
• Parkeertarieven kostendekkend en/of marktconform
• Duurzaamheidsmaatregelen openbare verlichting
• Commercieel benutten openbare ruimte
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Keuzemogelijkheden
Cat
R
R
R

Onderwerp
Verlagen budgetten verkeersmaatregelen
Verlagen budget inhuur Cannock Chase
Verlagen budget kosten werkzaamheden ERGON

2011
25.000
7.000
10.000

2012
25.000
7.000
10.000

2013
25.000
7.000
10.000

2014
25.000
7.000
10.000

B

18.000

18.000

18.000

18.000

T

Alternatieve locatie opslag materialen
Besparen diverse werkzaamheden (civiel/groen) via
natuurlijk verloop 2 FTE

80.000

80.000

80.000

80.000

T

Bezuinigen energielasten openbare verlichting

-

-

-

75.000

I
T

Verhogen parkeertarieven (extra 5% per jaar)
Vervallen SMS-parkeren
Vervallen parkeren contant geld/besparen
waardetransport
Scenario kwaliteit dagelijks onderhoud openbare ruimte*
Diverse investeringen Perspectievenprogramma Verkeer
en Vervoer vanaf 2011 (exclusief openbare verlichting)
Verbeteren doelmatigheid /onderzoek uitbesteden
werkzaamheden
Inkomsten reclame openbare verlichting
Sleuvengeld innen/degeneratiekosten
Gezamenlijke aanschaf voertuigen, gezamenlijk gebruik
en personele bezetting garage met andere gemeenten
Meer appèl op burgers/bedrijven onderhoud openbare
ruimte

50.000
pm

100.000
pm

150.000
pm

200.000
pm

15.000
375.000

15.000
375.000

15.000
375.000

15.000
375.000

25.000

25.000

25.000

25.000

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

605.000

655.000

705.000

830.000

T
T
P
B
I
I
B
T

Totaal
* Bandbreedte 250.000 tot 500.000

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Verlagen budgetten verkeersmaatregelen
Er is ruimte in de begroting. Het gaat om de budgetten verkeeraangelegenheden,
verkeersonderzoek en –tellingen en bebording erp

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Verlaging van het budget levert jaarlijks structureel vanaf 2011een besparing op
van € 25.000.
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Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Verlagen budget inhuur voor invordering parkeerbelasting
Er is ruimte in de begroting voor wat betreft de kosten voor inhuur van Cannock
Chase.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Verlaging van het budget levert jaarlijks structureel vanaf 2011een besparing op
van € 7.000.

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Verlagen budget kosten werkzaamheden ERGON
Er is ruimte in de begroting. In verschillende budgetten voor onderhoud bestaat
ruimte in het geraamde budget voor ERGON

Maatschappelijk effect

Geen

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

Verlaging van het budget levert jaarlijks structureel vanaf 2011een besparing op
van € 10.000.

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Alternatieve locatie opslag materialen
De huur van de locatie aan de Dragonder kan worden opgezegd. Er is een
alternatieve locatie mogelijk.

Maatschappelijk effect

Geen

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

De alternatieve locatie levert indicatief een structurele besparing op van € 18.000
(s) vanaf 2011.

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Beëindigen diverse werkzaamheden (civiel/groen) via natuurlijk verloop 2
FTE
Er is een keuzemogelijkheid om verschillende werkzaamheden op het gebied
van dienstverlening in de openbare ruimte/ondersteuning evenementen te laten
vervallen. Het gaat om werkzaamheden t.b.v.: boomplantdag, vlaggenmasten,
Kerststal, kerstbomen plaatsen en verlichting aanbrengen, opschonen
volkstuintjes, volksfeesten zoals corso, kermis, carnaval, straatmarkten,
reiniging, ondersteuning voor ijsbaantjes enz., legen bladmanden en verladen
bladafval, verladen van groenafval op terrein van Putten, lager niveau machinaal
reinigen o.a. op industrieterrein, geen machinale straatreiniging in weekend. In
totaal gaat het om 2685 uur ofwel 2 fte. Eventueel kan dienstverlening deels
worden voortgezet waarbij kosten worden doorbelast. Ook kan een koppeling
worden gezocht met inzet op basis van reïntegratietrajecten (vergelijk ROTEB).

Maatschappelijk effect

Er zal sprake zijn van afname van dienstverlening in de openbare ruimte en ten
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behoeve van evenementen. Wel kan hier juist worden ingezet op het
uitgangspunt om meer verantwoordelijkheid bij burgers te leggen en kosten door
te belasten.
Effect interne organisatie

Met het stopzetten van deze werkzaamheden wordt 2 FTE bespaard. Dat kan met
ingang van 2011 worden bereikt via natuurlijk verloop.

Financieel effect

Besparing met 2 FTE levert € 80.000 structureel op.

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Bezuinigen energielasten openbare verlichting
Lager energieverbruik kan worden bereikt door een kritische blik op het aantal
branduren waarbij ook de “sociale veiligheid” in acht moet worden genomen.
Bij vervanging energiezuinige lampen (LED) gebruiken. Mogelijkheden om
verlichting ‘bewegingsafhankelijk’ te maken onderzoeken. Ook verkorten van de
brandperiode is mogelijk. De meldingen van storingen worden verzameld en
periodiek uitgevoerd indien verantwoord ivm de veiligheid.

Maatschappelijk effect

Geen, mits dit op een sociaal veilige manier gebeurt

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Ingaande 2011 is € 200.000 voor kapitaallasten van vervangingsinvesteringen
openbare verlichting opgenomen op het perspectievenprogramma. Investeringen
kunnen in 2010 plaatsvinden na besluitvorming raad. Besparing energiekosten
en onderhoud als gevolg van renovatie ingaande 2014 wordt geraamd op
€ 75.000.

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Verhogen parkeertarieven
De baten voor betaald parkeren zijn in de begroting geraamd op €1,2 miljoen. De
tarieven kunnen verhoogd worden. Een verhoging van de tarieven met 5% levert
ruim € 50.000 op, maar uit de benchmark blijkt dat de parkeerbaten per inwoner
in vergelijking met andere gemeenten al hoog zijn.

Maatschappelijk effect

Hogere tarieven leiden tot extra lasten burgers. Het effect zou kunnen zijn dat
minder gebruik wordt gemaakt van parkeermogelijkheden en/of dat burgers
uitwijken naar de parkeervrije zones. Ook zullen er mogelijk meer fietsen in het
centrum verschijnen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Een verhoging van de tarieven met 5% levert ruim € 50.000 op. Wel moet
rekening worden gehouden met het gegeven dat op basis van de rekeningcijfers
2009 de opbrengst naheffing daalt met € 50.000.

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Vervallen SMS-parkeren
Enkele jaren geleden is het SMS-parkeren ingevoerd. In de praktijk blijkt hier
weinig gebruik van te worden gemaakt. Een keuzemogelijkheid is om het SMSPagina 44 van 99
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parkeren af te schaffen.
Maatschappelijk effect

Minder keuzemogelijkheid voor burgers voor wat betreft de betaalwijze.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Besparing op de kosten.

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Vervallen parkeren contant betalen
Indien gekozen wordt voor ‘alleen betalen met chipknip’ kunnen de wekelijkse
geldtransporten door Brinks komen te vervallen. Daarmee wordt bespaard op de
kosten van dit transport

Maatschappelijk effect

Minder keuzemogelijkheid voor burgers voor wat betreft de betaalwijze.

Effect interne organisatie

Minder personele inzet nodig.

Financieel effect

Besparing op de personeelskosten c.q. kosten ledigen automaten € 15.000.

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud wegen en groen (ook programma 5)
Voor een aantal wettelijke taken heeft de gemeente keuzevrijheid ten aanzien
van het kwaliteitsniveau. Een voorbeeld hiervan is het onderhoud van de
openbare ruimte (wegen en groen). Algemene uitgangspunten daarbij zijn
“schoon, heel en veilig”. Ten aanzien van deze uitgangspunten zijn keuzes te
maken, waarbij deze keuzes in ieder geval begrensd worden door het minimale
veiligheidsniveau en bijvoorbeeld door de zorgplicht voor bomen. Op dit
moment is het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR) in
voorbereiding, dat naar verwachting na de zomervakantie een voorstel aan de
raad wordt voorgelegd . Het KOOR bevat een keuzemenu voor alle soorten
dagelijks onderhoud in de openbare ruimte. Darbij kan op basis van
beeldkwaliteit gekozen worden voor het onderhoudsniveau per gebiedstype. Op
dit moment wordt in totaal ongeveer 4,3 miljoen besteed aan het dagelijks
onderhoud. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt zou (zeer indicatief)
een structurele besparing in een bandbreedte van € 250.000 tot € 500.000
mogelijk moeten zijn.

Maatschappelijk effect

Afhankelijk van de keuze kan de waardering van de burgers voor het onderhoud
van de openbare ruimte dalen. Maar tegelijk kan daarbij ook een appèl worden
gedaan op de verantwoordelijkheid van burgers zelf om de openbare ruimte
schoon, heel en veilig te houden.

Effect interne organisatie

Mogelijke afname van de formatie.

Financieel effect

Afhankelijk van de keuzes kan een besparing mogelijk zijn van structureel
€ 250.000-€ 500.000 per jaar. Deze besparing hangt dus concreet af van de
keuzes die later dit jaar gemaakt worden op basis van de bespreking van het
KOOR
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Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Perspectievenprogramma: schrappen voornemens Verkeer en Vervoer
Het gaat om de volgende investeringen/uitgaven die in het
Perspectievenprogramma vanaf 2011 zijn opgenomen ten laste van de
exploitatie: reconstructie Maastrichterweg, vervanging brug De Voort,
onderzoek venbergse watermolen, herinrichting Klinkerstraat, verschillende
kruispunten, fietsenstalling Prinses Irene Brigadeplein, geluidswal Zuidelijke
Randweg, verkeerregelinstallaties, onderhoud parkeerautomaten en handhelds,
parkeren Borkel en Schaft.
Keuzemogelijkheid is om deze te laten vervallen. Maar voor de meeste posten
liggen er reeds toezeggingen c.q. plannen in vergevorderd stadium en/of zijn
onontkoombaar. Enkele posten kunnen vervallen c.q. worden versoberd.

Maatschappelijk effect

n.t.b.

Effect interne organisatie

n.t.b.

Financieel effect

Besparing mogelijk van € 25.000 vanaf 2011.

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Verbeteren doelmatigheid /onderzoek uitbesteden werkzaamheden
Op basis van de analyse is het ook zinvol om mogelijkheden voor het verbeteren
van de doelmatigheid in de bedrijfsvoering nader te onderzoeken.
Mogelijkheden kunnen worden gezocht t.a.v. doelmatigheid in de uitvoering;
een voorbeeld hiervan is nader onderzoek naar mogelijkheden voor de
buitendienst, waarbij met name kan worden gekeken naar de organisatie van
werkzaamheden, de aansturing, aanrijtijden, eventuele mogelijkheden voor
(gedeeltelijke) uitbesteding, etc. . Hierbij moet ook worden gedacht aan het
maken van onderscheid tussen een winterbezetting en een zomerbezetting van
onderhoudsteams (flexibele schil).
Ook in combinatie met het meer uitbesteden van werkzaamheden aan ERGON
kan onderzocht worden of hier als volgt voordeel behaald kan worden.
Uitbesteden aan ERGON leidt op termijn (op basis van natuurlijk verloop)
mogelijk tot lagere kosten (integrale uurtarieven), daardoor daalt de
gemeentelijke loonsom en mogelijk kan de gemeentelijke WSW-bijdrage aan
ERGON worden verlaagd omdat de bedrijfsvoering van ERGON in het geval
van meer opdrachten positief wordt beïnvloed.

Maatschappelijk effect

Geen

Effect interne organisatie

Mogelijk minder formatie, daling van de loonsom en meer uitbesteed werk.
Gemeente treedt meer op als regisseur i.p.v. uitvoerder.

Financieel effect

Pm (nader onderzoeken)
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Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Inkomsten reclame openbare verlichting
Uitgangspunt is een vergoeding voor reclame-uitingen op lantaarnpalen. Nader
onderzoek kan worden verricht naar de mogelijkheden (ook i.r.t. de
perceptiekosten).

Maatschappelijk effect

Straatbeeld wordt mogelijk onrustiger.

Effect interne organisatie

Inning van belasting.

Financieel effect

pm, maar effect is waarschijnlijk gering

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Sleuvengeld innen/degeneratiekosten
De hoogte van de degeneratiekosten moet opnieuw (in regionaal verband)
worden bepaald. De mogelijkheden daarvoor kunnen worden onderzocht.

Maatschappelijk effect

n.t.b.

Effect interne organisatie

n.t.b.

Financieel effect

pm

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Gezamenlijke aanschaf voertuigen, gezamenlijk gebruik en personele
bezetting garage met andere gemeenten
Uitgangspunt hierbij is verdere samenwerking met andere gemeenten.
Vervanging voertuigen is pas aan de orde met ingang van 2018. Gezamenlijk
gebruik garage kan gekoppeld worden aan nieuwe huisvesting gemeentewerf.

Maatschappelijk effect

Geen

Effect interne organisatie

Samenwerking met collega’s andere gemeenten

Financieel effect

pm

Functie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Keuzemogelijkheid

Meer appèl op burgerplicht straatreiniging
Een mogelijkheid is om voor delen van de openbare ruimte meer
verantwoordelijkheid neer te leggen bij burgers, bedrijven, winkeliers,
buurtverenigingen voor het beheer van de openbare ruimte. Dat kan door inzet
positief te waarderen met beloning en prikkels. Ook opname van de
“burgerplicht” om het trottoir schoon te houden in de APV kan worden
onderzocht.

Maatschappelijk effect

Het maatschappelijk effect is het doen van een groter beroep op de
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, winkeliers en buurtverenigingen.

Effect interne organisatie

Minder formatie nodig

Financieel effect

Pm, mogelijkheden en effecten onderzoeken
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Programma Economische zaken
Doelen programma:
• Stimuleren van economische ontwikkelingen gericht op de werkgelegenheidsfunctie in de
gemeente Valkenswaard
• Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven
• Het bevorderen van de uitgifte en revitaliseren van bedrijventerreinen

Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
1.199.208

508.348

Wettelijk kader
Met uitzondering van de Drank- en Horecawet zijn er geen wettelijke taken die worden uitgevoerd
(buiten deelnemingen). De gemeente heeft bijvoorbeeld niet de plicht om een weekmarkt te
organiseren. Wel is er een algemeen maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor
bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en winkels.
Wettelijke taken
•

Horecabeleid

Niet-wettelijke taken
•
•
•
•

Straatmarkten
Sociaal-economische zaken
Gronden en gebouwen
Agrarische zaken, jacht en visserij

Op grond van dit wettelijk kader zijn er keuzes ten aanzien van het afschaffen/beëindigen van de
meeste taken.
Relatie met de toekomstvisie
• Scenario C; Silver-economy houdt in dat de vergrijzing economisch gezien een kans is.
Bewoners en bezoekers zullen hier (een deel van) hun geld besteden in de café-restaurants,
winkels en recreatiegebieden.
• Eigen economische ontwikkeling gericht op zorg-economie en recreatie en toerisme. We
willen niet afhankelijk zijn van één bedrijfstak. Investeren in de netwerken, vooral in de
kennis-economie.
• Werkgelegenheid halen we uit de economische stedelijke netwerken buiten Valkenswaard.
Werken in een stedelijke brainport-omgeving, maar wonen in een dorp daar vlakbij.
Relatie met de benchmark
In vergelijking met soortgenoten (zelfde sociale structuur, zelfde centrumfunctie), groottegroep
(gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners), selectiegroep (Boxtel, Deurne, Etten-Leur, GeldropMierlo, Vught) en A2-gemeenten zijn de lasten voor Handel en ambacht (straatmarkt, economische
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zaken en samenwerking (SRE), gronden en gebouwen) voor Valkenswaard gemiddeld € 20 per
inwoner of afgerond € 600.000,-- hoger.
Structurele ruimte in de begroting
Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Voor dit
programma gaat het om:
• deel budget sociaal-economisch actieprogramma
• budget adviezen
Basisscenario
• Economische ontwikkeling t.b.v. toeristisch-recreatieve profiel ondersteunen; overige
ontwikkeling meer aan de markt overlaten
• Ontwikkeling bedrijventerreinen low-profile; mogelijkheden revitalisering benutten
• Eigendommen zonder strategisch belang afstoten
• Tarieven zo veel mogelijk kostendekkend (markt)
• Samenwerking waar noodzakelijk (focus SRE/A2)
• Selectief in ondersteuning evenementen; inzet op enkele “parels”; overig particulier initiatief
• Doelmatig organiseren van taken
Keuzemogelijkheden
Cat
R
R
I
I
T
I
I

Onderwerp
Ruimte budget sociaal-economisch actieprogramma
Ruimte budget adviezen agrarische zaken, jacht en
visserij

2011
25.000

2012
25.000

2013
25.000

2014
25.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Verhogen pachtsom nieuwe periode (max. 31%)
Invoeren BIZ-belasting voor kosten
centrummanagement
Afschaffen/privatiseren weekmarkt
Verkoop landbouwgronden
Verkoop woningen Eksterlaan

28.000

28.000

28.000

28.000

50.000
27.000
100.000
pm

50.000
27.000
pm

50.000
27.000
pm

50.000
27.000
pm

Totaal

240.000

140.000

140.000

140.000

Toelichting keuzemogelijkheden
Functie

Economische zaken

Keuzemogelijkheid

Ruimte budget sociaal-economisch actieprogramma
Er is structureel ruimte in het budget sociaal-economisch actieprogramma

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

De ruimte bedraagt € 10.000 per jaar.

Pagina 49 van 99

Meerjarenkeuzenota Gemeente Valkenswaard

juni 2010

Functie

Economische zaken

Keuzemogelijkheid

Ruimte budget adviezen agrarische zaken, jacht en visserij
Gaat om budget adviezen, o.a. gronden en gebouwen (aantal gebouwen en
gronden in afgelopen jaren afgestoten of opgenomen in bouwgrondexploitatie

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie
Financieel effect

Geen.
De ruimte bedraagt € 10.000 per jaar.

Functie

Economische zaken

Keuzemogelijkheid

Verhogen pachtsom nieuwe periode
Reguliere pachten (in totaal € 90.000) kunnen ingaande 2010 met 31% worden
verhoogd.

Maatschappelijk effect

Hogere lasten voor burgers.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

De opbrengsten uit pachtsommen nemen toe met € 28.000.

Functie

Economische zaken

Keuzemogelijkheid

Invoeren BIZ-belasting voor kosten centrummanagement
Op 1 mei 2009 is de ‘Experimentenwet BedrijvenInvesteringsZone’ (BIZ) in
werking getreden. Deze wet is tijdelijk en vervalt per 1 juli 2015. Met deze wet
komt een uniek instrument beschikbaar om de kosten van een door de
meerderheid van ondernemers gesteund initiatief om de kwaliteit van een
winkel/horecagebied of bedrijfsterrein te verbeteren, over alle ondernemers om
te slaan. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage te innen.
Gezien het experimentele karakter van de wet moet voor 1 juli 2011 de
gemeentelijke procedure zijn afgehandeld. De subsidie voor
centrummanagement zou via deze mogelijkheid bekostigd kunnen worden.

Maatschappelijk effect

Invoering kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van
bedrijventerreinen/winkelgebieden, tot gelijkmatige bijdragen van ondernemers,
maar tegelijkertijd tot hogere lasten voor het bedrijfsleven.

Effect interne organisatie

Invoering leidt tot extra taken voor het innen van belasting.

Financieel effect

De subsidie voor centrummanagement van € 50.000 zou via deze mogelijkheid
bekostigd kunnen worden.

Functie

Economische zaken

Keuzemogelijkheid

Afschaffen/privatiseren weekmarkt
Privatisering van de markt is een optie. Vanuit de marktcommissie leven deze
gedachten. De commissie is van mening dat de kosten van de markt te hoog zijn
( inzet handhaving-schoonmaak). De marktcommissie heeft wel eens
aangegeven dat zij de schoonmaak van de markt voor € 10.000 per jaar kan
verrichten. Het is wel belangrijk om hierbij notie te nemen van wat de gemeente
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allemaal extra doet en waarvan de vraag is of een externe partij dat voor
€ 10.000 kan doen.
Maatschappelijk effect

Privatisering zal ogenschijnlijk geen effect hebben. Afschaffen wel. De markt
van Valkenswaard heeft een regiofunctie en kent veel bezoekers uit België. Dit
zou in de overweging meegenomen moeten worden.

Effect interne organisatie

Taken met betrekking tot de markt vervallen. Er is wel sprake van
desintegratiekosten.

Financieel effect

Grofweg kost de markt de gemeente Valkenswaard ( € 140.000 - € 98.000,-) =
€ 42.000 op jaarbasis. Daarbij moet rekening worden gehouden met een bedrag
aan garantie-uitkering van € 15.000 per jaar. Afhankelijk van een gekozen
scenario wat men met de markt wil, kan een bezuiniging worden gerealiseerd.

Functie

Economische zaken

Keuzemogelijkheid

Verkoop landbouwgronden
Alle vrij verkoopbare landbouwgronden zijn ingebracht in het
kavelruilproject/WILG in die zin dat ze zijn geinventariseerd door
DLG/Kadaster. Het Kadaster is nu bezig om een eerste concept grondruil kaart te
maken. De gemeentelijke landbouwgrond wordt in eerste instantie ingezet om de
doelstellingen in het gebied te behalen, zowel vanuit de Reconstructie als vanuit
de gemeente Valkenswaard zelf, bijvoorbeeld natuurcompensatie Lage
Heideweg en reservering natuurcompensatie N69. De ruilkaart is mogelijk in
mei in concept gereed. Pas daarna wordt duidelijk hoeveel grond nodig is voor
de eigen doelstellingen en hoeveel grond over blijft. Grond die niet wordt
ingezet voor doelstellingen kan worden verkocht tegen taxatiewaarde. Hiervoor
liggen al meerdere aanvragen (bijvoorbeeld van Rofra, van Rijtuigmuseum/van
den Heuvel en van De Schepper). Verwachte opbrengst wellicht € 100.000.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Eenmalige opbrengst is mogelijk € 100.000.

Functie

Economische zaken

Keuzemogelijkheid

Verkoop woningen Eksterlaan
Ingezet wordt op de verkoop van de woningen aan de Eksterlaan, zodra deze vrij
zijn van huur. Het streven is eind 2010 5 van de 12 woningen te hebben
verkocht. Dit hangt echter sterk af van de markt, die nog steeds erg ongunstig is.
Daarnaast heeft de gemeente nog een paar verhuurde woningen, die worden
verkocht zodra daarvoor gelegenheid is. Geschatte netto opbrengst per woning
Eksterlaan circa € 200.000.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Mogelijk een eenmalige opbrengst in 2010 van € 1 miljoen. Deze opbrengst is
gereserveerd voor de 2e fase reconstructie van de markt. Na 2010 worden de te
verwachten opbrengsten van de overige 7 woningen toegevoegd aan de
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Algemene reserve. Vooralsnog ramen we de opbrengst voorzichtigheidshalve
pm. Daarnaast vervallen de lasten als huiseigenaar.
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Programma Onderwijs
Doelen programma:
• Adequate huisvesting voor het basisonderwijs
• Aandacht voor onderwijs, ook voor kwalitatieve aspecten in faciliterende zin
• Aandacht voor de brede school
• Stimuleren van de voor- en naschoolse opvang
• Aansluiting tussen basisschool en voorschoolse educatie
• Het verminderen van onderwijsachterstanden (kinderen)
Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
3.312.212

18.250

Wettelijk kader
Er bestaat niet één (paraplu)wet die de wettelijke taken van gemeenten op het gebied van onderwijs en
jeugd definieert. Er is eerder sprake van een reeks van taken die versplinterd zijn neergelegd in onder
meer:
- Wetten: Wet op de Jeugdzorg, Wet Publieke Gezondheidszorg, WMO, Wet op het Primair
Onderwijs, Wet op het Voortgezet Onderwijs, Wet Participatiebudget, Wet
Onderwijsachterstandenbeleid, Leerplichtwet, Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
VSV, Wet Ontwikkeling door Kwaliteit en Educatie, etc.
- Op deze wetten geënte convenanten, regelgeving en (decentralisatie)uitkeringen, vaak gepaard
gaand met prestatieafspraken.
Uit het geheel van bovengenoemde wet- en regelgeving valt een verzameling van al dan niet expliciet
geformuleerde wettelijke taken te destilleren, waarvoor gemeenten ook rijksfinanciering ontvangen.
De gemeente moet op grond daarvan zorgen voor:
- Onderwijshuisvesting (accommodatiebeleid).
- Leerplichthandhaving, voorkomen van voortijdig schooluitval en toeleiding van voortijdig
schoolverlaters naar het onderwijs.
- Het voorschoolse deel van VVE.
- Schakelklassen voor leerlingen met een taalachterstand.
- Jeugdgezondheidszorg.
- Het inrichten van een CJG en voeren van regie op de hele jeugdketen (indien de StatenGeneraal akkoord gaan met de laatste wijzigingsvoorstellen in de Wet op de Jeugdzorg).
- Formele volwasseneneducatie (WEB).
Wettelijke taken
•
•
•
•
•
•

Huisvestingsvoorzieningen openbaar onderwijs
Huisvestingsvoorzieningen bijzonder onderwijs
Huisvestingsvoorzieningen voortgezet onderwijs
Leerlingenvervoer
Leerplichtwet
Voorschoolse educatie (VVE)
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Niet-wettelijke taken
•
•
•

Schoolbegeleiding
Onderwijsachterstandenbeleid
Algemene onderwijsaangelegenheden

Op grond van dit wettelijk kader zijn er keuzes ten aanzien van:
• Het waar mogelijk versoberen van taken op het gebied van onderwijshuisvesting, leerplicht en
leerlingenvervoer
• Het beëindigen van alle andere taken
Relatie met de toekomstvisie
Geen specifieke onderwerpen.
Relatie met de benchmark
In vergelijking met soortgenoten (zelfde sociale structuur, zelfde centrumfunctie), groottegroep
(gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners), de selectiegroep (Boxtel, Deurne, Etten-Leur,
Geldrop-Mierlo, Vught) en de A2-gemeenten zijn de lasten voor Huisvesting bijzonder basisonderwijs
voor Valkenswaard € 18 per inwoner of afgerond totaal € 550.000 hoger. Voor huisvesting bijzonder
voortgezet onderwijs zien we ook significante verschillen, maar deze verschillen lopen nogal uiteen.
De gemiddeld hogere lasten voor Valkenswaard bevinden zich in een bandbreedte tussen € 200.000 en
€ 750.000.
Structurele ruimte in de begroting
Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Binnen
dit programma zijn dergelijke posten niet aanwezig.
Basisscenario
• Zorg voor onderwijshuisvesting is de basis, op sober en doelmatig niveau
• Leerplicht en leerlingenvervoer op wettelijk minimum, op basis van gedeelde
maatschappelijke verantwoordelijkheid onderwijsveld
• Invulling gemeentelijke regierol op gebied van onderwijs en jeugd (o.a. brede school)
• Uitgangspunt is zelfredzame burgers
• Externe orientatie (regio/samenwerking met partners), regie
• Waar mogelijk profijtbeginsel
• Regie op realiseren brede school/integratie met andere voorzieningen

Keuzemogelijkheden
Cat

Onderwerp

2011
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T

Beëindigen bovenwettelijke taak leerlingenvervoer

40.000

40.000

40.000

40.000

T

Afschaffen lokaal educatieve agenda

75.000

75.000

75.000

75.000

T
T

Beëindigen gemeentelijke inzet combi-functies
Afschaffen bijdrage schoolzwemmen
Recreatief cursusaanbod aan
volwassenen/volksuniversiteit

95.000
10.000

95.000
10.000

95.000
10.000

95.000
10.000

-

-

-

168.000

220.000

220.000

220.000

388.000

T

Totaal

Functie

Onderwijs

Keuzemogelijkheid

Beëindigen bovenwettelijke taak leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer is een wettelijke taak. De gemeente heeft echter
beleidsvrijheid ten aanzien van het bepalen van kilometergrenzen,
drempelbedragen en soorten vervoer. Het beleid van de gemeente Valkenswaard
is voor wat betreft de kilometergrenzen bijvoorbeeld soepeler dan van de
gemeente Heeze-Leende. Het vervoer naar de PIUS X-school zou na aanpassing
van de verordening beëindigd kunnen worden. Verder kunnen andere
mogelijkheden voor aanpassingen van het beleid worden bezien.

Maatschappelijk effect

Kosten van vervoer naar de PIUS X-school komen voor rekening van de ouders.

Effect interne organisatie

Minder beschikkingen en uitvoeringskosten.

Financieel effect

Met beëindigen van dit vervoer kan € 40.000 op jaarbasis bespaard worden.

Functie

Onderwijs

Keuzemogelijkheid

Afschaffen lokaal educatieve agenda
Tot 2006 was de gemeente verplicht om 50% eigen middelen toe te voegen aan
de rijksmiddelen voor schoolbegeleiding. Die verplichting is komen te vervallen.
De gemeente heeft binnen de subfunctie schoolbegeleiding eigen middelen die
op basis van autonoom beleid ingezet worden voor de Lokaal Educatieve
Agenda. Voor 2010 worden deze middelen ingezet voor:
Vervoer naar gymzaal De Vlaswiek
€ 27.500
Deskundigheidsbevordering sociaal-emotionele ontwikkeling
€ 20.000
Beheersorganisatie Brede scholen
€ 25.000
Neveninstroom en inburgering/integratie
€ 10.000
Preventieve voorlichting alcohol, drugs op scholen
€ 17.500

Maatschappelijk effect

Scholen worden minder gefaciliteerd voor wat betreft bovenschoolse activiteiten.

Effect interne organisatie
Financieel effect

Minder beschikkingen en uitvoeringskosten.
Van deze in totaal € 100.00 kan €75.000 bezuinigd worden.

Functie

Onderwijs

Keuzemogelijkheid

Beëindigen gemeentelijke inzet combifuncties
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In het najaar 2009 is een besluit genomen voor de inzet van gemeentelijke inzet
van middelen als cofinanciering voor combifuncties. Deze regeling komt in de
plaats van de regeling Buurt Sport Onderwijs (BOS). Voor de combifuncties
wordt 95.000 aan gemeentelijke middelen ingezet. Het gaat om autonoom beleid.
Maatschappelijk effect

Geen ondersteuning meer voor sport/onderwijs in de vorm van combifuncties.
Mogelijk ook effect op werkgelegenheid.

Effect interne organisatie

Minder beschikkingen en uitvoeringskosten.

Financieel effect

Vanaf 2011 kan in beginsel € 95.000 bezuinigd worden. Wel rekening houden
met eventuele desintegratiekosten.

Functie

Onderwijs

Keuzemogelijkheid

Afschaffen bijdrage schoolzwemmen
De gemeente verstrekt een niet-wettelijk verplichte bijdrage voor
schoolzwemmen. Deze bijdrage kan vervallen

Maatschappelijk effect

Het onderwijsbestuur moet zelf voor bekostiging zorgdragen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Vanaf 2011 kan € 10.000 structureel worden bezuinigd.

Functie

Onderwijs

Keuzemogelijkheid

Recreatief cursusaanbod aan volwassenen/volksuniversiteit
Een keuzemogelijkheid is om de bijdrage aan de Draaikolk geheel te schrappen,
bovenop de taakstellende bezuiniging die oploopt tot 30% vanaf 2013. Aan de
Draaikolk wordt een jaarlijks subsidie verstrekt van € 240.000 (voor een deel ter
dekking van de erfpachtcanon voor de Hofnar van € 110.000). Geheel schrappen
zou dan tegelijkertijd betekenen dat aan de vrijkomende ruimte een andere
bestemming moet worden gegeven. Wel rekening houden met afbouw op grond
van Awb.
Alternatieven zijn: vergaande samenwerking met CMD en/of huisvesting bij/aan
scholen in relatie met leegstand komende jaren (leerlingenaantal Were Di daalt
van 2.700 leerlingen in 2012 naar 2.100 leerlingen in 2017) en/of verder
kostendekkend maken cursustarieven.

Maatschappelijk effect

Geen gesubsidieerd cursusaanbod voor volwassenen meer, maar uitgaande van
het basisscenario via particulier initiatief/markt.

Effect interne organisatie

Geen, wel invulling geven aan verhuur/herbezetting vrijkomende ruimte.

Financieel effect

Bovenop de bestaande taakstelling en rekening houdend met afbouw Awb in 3
jaar is extra bezuiniging mogelijk vanaf 2014: € 168.000

Programma Cultuur en recreatie
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Doelen programma:
• Het creëren van een evenwichtig pakket aan accommodaties voor wijk, zorg, sport en cultuur
• Het bevorderen van culturele ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Valkenswaard
• Het stimuleren van mogelijkheden voor sportbeoefening en recreatie
• Het behouden van het culturele erfgoed
• Wervend toeristisch-recreatief aanbod
• Instandhouden van de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers
• Op basis van landelijke normen voor spreiding, bereikbaarheid en functies van
speelvoorzieningen voor de diverse leeftijdscategoriëen de voorzieningen realiseren,
onderhouden en controleren
• Het behouden van het groenbeheer in Valkenswaard
• Het instandhouden van de natuurwaarden
• Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van het buitengebied
Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
10.866.547

2.092.766

Wettelijk kader
Cultuur
De Nederlandse regelgeving op het terrein van cultuur vindt haar basis in artikel 22 lid 3 van de
Grondwet: ‘Zij [de overheid] schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en
voor vrijetijdsbesteding.’ Opmerkelijk is dat het artikel een aandachtsgebied formuleert, zonder
daarbij concrete normen en gespecificeerde doeleinden te stellen. De bepaling behelst weliswaar een
opdracht aan de rijksoverheid om zich actief bezig te houden met de culturele ontplooiing van de
burger, maar geeft haar nagenoeg de vrije hand om te voldoen aan de opdracht van dit artikel.
Voorwaarden scheppen impliceert een stimulerende rol, eerder dan een rol waarbij de overheid de
uitvoering zelf ter hand neemt.
Deze voorwaardenscheppende rol, en de inhoudelijke beleidsvrijheid die daarmee gepaard gaat, zien
we terug in de meeste regelgeving op het terrein van cultuur. Zelden wordt daarin aan gemeenten een
opdracht gegeven om aan concrete normen of doeleinden te voldoen. Uitzonderingen zijn onder meer
te vinden in de Monumentenwet (instelling monumentencommissie) en de Mediawet (m.b.t. zorgplicht
lokale omroep) en hebben betrekking op archiveren (archiefvoorziening) en bibliotheekwezen
(centrale post voor bibliotheek). Maar verplichte taken zijn er in de praktijk nauwelijks.
De gemeente ontvangt in de algemene uitkering van het gemeentefonds een bedrag voor het geheel
van het sociaal-culturele werk, waartoe het bibliotheekwezen, maar bijvoorbeeld ook
gemeenschapshuizen en speeltuinen worden gerekend. De verdeling van de gelden behoort tot de
gemeentelijke verantwoordelijkheid, wat inhoudt dat de openbare bibliotheek met andere
voorzieningen moet concurreren.

Sport
Er is geen wettelijke plicht voor het oprichten, in stand houden en verhuren van sportaccommodaties;
wel zien gemeente dit over het algemeen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het
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Nederlandse sportbestel, met haar verenigingsstructuur, is hier volledig op ingericht en hiervan
afhankelijk. De eisen die sportbonden stellen aan de accommodaties en richtlijnen voor maatvoering
van sportvelden staan centraal bij het aanbieden van sportaccommodaties. Daarnaast is het onderwijs
preferent gebruiker, die ook bijzondere eisen aan het gebruik stelt.
Natuurbescherming
De gemeente moet voldoen aan Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet bij uitvoering van
gemeentelijke projecten en bij het opstellen van ruimtelijke plannen.
Wettelijke taken
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymlokalen (onderwijshuisvesting)
Streekarchief
Monumentenzorg (m.u.v. gemeentelijke monumenten)
Natuurterreinen (relatie met veiligheid, aansprakelijkheid)
Bosterreinen (relatie met veiligheid, aansprakelijkheid)
Bomen (inspectie)
Insecten- en ziektenbestrijding (relatie met volksgezondheid)
Zwerfvuil (relatie met volksgezondheid)

Niet-wettelijke taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openbaar bibliotheekwerk
Centrum voor Muziek en Dans
Subsidie vormings- en ontwikkelingswerk
Sportvoorzieningen
Zwembad
Sportstimulering
Grasvelden
Kunststofvelden
Podiumkunst
Beeldende kunst
Cultuurcentrum de Hofnar
Subsidies musea en cultuur- en oudheidkunde
Beiaard
Landschappelijke beplanting
Groenonderhoud
Onkruidbestrijding
Recreatie
Toerisme
Bloemencorso
Evenementen
Kinderboerderijen
Visvoorzieningen
Kermissen
Speellocaties
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Lokale omroep (wel v.w.b. bekostiging)

Op grond van dit wettelijk kader zijn er keuzes ten aanzien van:
• Soort, aantal, omvang en kwaliteit sociaal-culturele voorzieningen
• Kostendekkendheid tarieven
• Kwaliteitsniveau groenbeheer
• Zorg voor beheer en onderhoud overdragen aan burgers
Relatie met de toekomstvisie
• Om de sociale cohesie te bevorderen wil Valkenswaard investeren in sport en cultuur. Juist die
combinatie maakt Valkenswaard tot een aantrekkelijke woongemeente voor de doelgroep die
we hierheen willen halen. Voorzieningen zijn vooral gericht op de wijk, en dus kleinschalig.
Relatie met de benchmark
In vergelijking met soortgenoten (zelfde sociale structuur, zelfde centrumfunctie), groottegroep
(gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners), de selectiegroep (Boxtel, Deurne, Etten-Leur,
Geldrop-Mierlo, Vught) en de A2-gemeenten zijn de lasten voor Vormings- en Ontwikkelingswerk
(Centrum voor Muziek en Dans, subsidies vormings- en ontwikkelingswerk) voor Valkenswaard € 19
per inwoner of afgerond totaal € 600.000,-- hoger. Voor Sport zien we ook significante verschillen,
maar deze verschillen lopen nogal uiteen. Vergelijking met soortgenoten en groottegroep laat
nauwelijks verschillen zien. Het verschil met de selectiegroep en met de A2-gemeenten bedraagt
respectievelijk € 9 per inwoner (afgerond € 300.000) en € 17 per inwoner (afgerond € 500.000).
Voor Kunst (kunstbevordering, cultuurcentrum de Hofnar) zijn de verschillen gemiddeld € 38 per
inwoner of afgerond € 1.200.000 hoger.
Voor Openbaar groen en openluchtrecreatie is er ook sprake van verschillen die uiteenlopen van € 5
per inwoner (afgerond € 150.000) in vergelijking met soortgenoten tot € 41 per inwoner (afgerond
€ 1.250.000) in vergelijking met de A2-gemeenten. Hieronder vallen groen, beplanting, bomen, gras,
groenafval, onkruidbestrijding, zwerfvuil, subsidies toerisme, bijdrage SRE, subsidies volksfeesten en
evenementen, kinderboerderij, hengelvijvers, kermissen.
Structurele ruimte in de begroting
Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Voor dit
programma gaat het om:
• Sportstimulering
• Stelpost reconstructiewetgeving
• Werkzaamheden ERGON bomen en beplanting
• Subsidies toerisme
• Bloemencorso
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Basisscenario
• Uitgangspunt zijn zelfredzame burgers, inzet richten op sociaal kwetsbare groepen
• Alleen voorzieningen met optimale bezettingsgraad (anders op andere manier organiseren, o.a.
inzet op marktwerking, commerciële activiteiten, exclusieve voorzieningen zijn particulier
initiatief)
• Profijtbeginsel wordt maximaal gehanteerd (waar nodig draagkrachtmaatregelen via
bijzondere bijstand)
• Samenwerking (partners, andere gemeenten) is zoveel mogelijk uitgangspunt bij (nieuwe)
voorzieningen
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Keuzemogelijkheden
Cat
R
R
R
R
R
I
T
T
T
T
T
I
T
B

P

T
T
T
T
B
I
B
I
T

Onderwerp
Ruimte budget onderhoud sport algemeen
Ruimte stelpost reconstructiewetgeving
Ruimte budget werkzaamheden ERGON
Ruimte in budget subsidies toerisme
Ruimte in budget bouwplaatsen bloemencorso
Verhogen tarieven volwassenen cursussen CMD met
extra 10%
CMD: cursusaanbod alleen richten op jongeren
CMD: combinatie met onderwijs (brede school)
versterken
CMD: privatiseren
Vervallen budgetten garantiesubsidie
Vervallen subsidie sportevenementen
Tarieven bibliotheek verhogen voor 18+
Doelgroepgericht organiseren van de bibliotheek
Gezamenlijk huisvesting kernbibliotheek A2gemeenten in Valkenswaard
Perspectievenprogramma vanaf 2011: diverse
investeringen en exploitatielasten (bouw nieuwe
sporthal, de Belleman, Atletiekbaan, tennisbanen,
voetbalvelden, golfbaan, kassa De Wedert, verti-drain
sportvelden, subsidie musea, renovatie carrillon, groenblauwe diensten)
Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud wegen en groen
(al opgenomen in programma 2)
Herbestemmen locatie Sporthal Dennenberg
Herbestemmen locatie TV Ginneve
Leegroosteren en herbestemmen Le Sage ten
Broekstraat i.c.m. Pastoor Heerkensdreef
Versterken commerciële verhuur sportaccommodaties
Tarievenstructuur sport
Doelmatigheid en bezettingsgraden
sportaccommodaties
Factureren maaien terreinen hondensport en vliegveld
Verminderen aantal speellocaties
Totaal
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2011
50.000
15.000
50.000
45.000
10.000

2012
50.000
15.000
50.000
45.000
10.000

2013
50.000
15.000
50.000
45.000
10.000

2014
50.000
15.000
50.000
45.000
10.000

20.000
-

20.000
-

100.000

100.000

pm
pm
20.000
15.000
15.000
pm

pm
pm
20.000
15.000
15.000
pm

pm
pm
20.000
15.000
15.000
pm

pm
pm
20.000
15.000
15.000
pm

pm

pm

pm

pm

151.000

415.000

440.000

440.000

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

391.000

655.000

760.000

760.000
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Toelichting keuzemogelijkheden
Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Ruimte budget onderhoud sport algemeen
Er is ruimte in de begroting.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Vanaf 2011 kan jaarlijks structureel € 50.000 worden ingezet.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Ruimte stelpost reconstructiewetgeving
Er is ruimte in de begroting.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Vanaf 2011 kan jaarlijks structureel € 15.000 worden ingezet.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Ruimte budget werkzaamheden ERGON
Er is ruimte in de begroting.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Vanaf 2011 kan jaarlijks structureel € 50.000 worden ingezet.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Ruimte in budget subsidies toerisme
Er is ruimte in de begroting.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Vanaf 2011 kan jaarlijks structureel € 45.000 worden ingezet.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Ruimte in budget bouwplaatsen bloemencorso
Er is ruimte in de begroting.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Vanaf 2011 kan jaarlijks structureel € 10.000 worden ingezet.
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Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Verhogen tarieven cursussen CMD met extra 10% voor
volwassenen/onderscheid maken in bekostiging cursussen volwassenen en
jeugdigen
Er is (ook in vergelijking met andere instellingen) ruimte om de tarieven te
verhogen. Het tarief voor jongeren bedraagt € 294. Vanaf 21 jaar is het
volwassenentarief van € 600 van toepassing.
Een andere keuzemogelijkheid is om vanuit de gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor bevordering van deelname aan culturele activiteiten
te beperken tot de jeugdige cursisten en ten aanzien van de volwassen als
uitgangspunt te hanteren dat dit geheel kostendekkend moet zijn, dan wel dat het
CMD de opdracht krijgt om deze cursussen meer commercieel in de markt te
zetten.

Maatschappelijk effect

De kosten voor cursisten worden hoger.

Effect interne organisatie

Verhoging van tarieven leidt mogelijk tot minder aanmeldingen en daarmee
mogelijk tot onderbezetting van cursussen. In die is samenwerking met andere
instellingen van belang om onderbezetting zoveel mogelijk te voorkomen door
het gezamenlijk organiseren van cursussen.
Cultuurparticipatie voor de jeugd wordt blijvend gefaciliteerd, daarmee ook de
opleiding voor de lokale muziekverenigingen. Volwassenen moeten een beroep
doen op particulier initiatief in lijn met het meer leggen van
verantwoordelijkheid bij burgers. Eventueel kan deelname van burgers met een
minimuminkomen via het minimabeleid ondersteund worden.

Financieel effect

Verhoging van de tarieven met 10% leidt tot € 20.000 extra inkomsten.
Afschaffen van de bijdrage die toegerekend kan worden aan volwassenen is
globaal € 100.000. Omdat daarbij ook rekening moet worden gehouden met het
afbouwen van overheadkosten en het positioneren in de markt zou deze
besparing vanaf 2013 opgenomen kunnen worden.
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Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

CMD: combinatie met onderwijs (brede school) versterken
Een keuze is om de cursussen van het CMD meer te koppelen aan het onderwijs
door deze in combinatie met en op de scholen (brede school) te laten
plaatsvinden. De terugloop van het aantal leerlingen en het vrijkomen van
lokalen bieden daartoe de mogelijkheid. Gelet op het gegeven dat de vergoeding
van de gemeente aan het onderwijsveld voor onderwijshuisvesting op basis van
benchmarkgegevens ruim is te noemen, kan hierbij een maatschappelijk appèl
aan het onderwijsveld worden gedaan. Tegelijkertijd zal de huidige ruimte van
het CMD mogelijk (deels) vrijvallen voor een andere toekomstige bestemming.

Maatschappelijk effect

Cultuuronderwijs blijft in stand, maar wordt meer verbonden met de brede
schoolgedachte.

Effect interne organisatie

Reisbewegingen naar de scholen en het herbestemmen van de ruimte in de
Hofnar.

Financieel effect

De besparing zit met name in het vrijvallen van de huurkosten, vooralsnog als
pm te ramen.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Privatiseren CMD
In beginsel is dit een keuzemogelijkheid, want er is geen sprake van een
wettelijke taak. Beëindigen betekent wel dat daarmee mogelijke afgeweken
wordt van de toekomstvisie waar het gaat om het investeren in cultuur.
Privatiseren is eerder onderzocht. Er zou opnieuw gekeken kunnen worden naar
de mogelijkheid van privatiseren in relatie tot fusie met Art4you (Eersel,
Bergeijk, Veldhoven). Bij het bepalen van de meest optimale organisatievorm is
het wel van van belang om eerst doelstellingen en criteria vast te stellen op
grond waarvan de keuze kan worden gemaakt.

Maatschappelijk effect

Privatiseren kan enerzijds leiden tot minder herkenbaarheid van de lokale
voorzieningen, anderzijds kunnen (zeker bij samenwerking) de mogelijkheden
worden vergroot voor een breder en gevarieerder aanbod.

Effect interne organisatie

Personele gevolgen (rechtspositie).

Financieel effect

Globale vrijval van kosten (€ 982.000 - € 214.000) = € 768.000 (incl.
alternatieve doorbelasting van € 75.000 overheadkosten); Door het wegvallen
van het CMD loopt Stichting De Hofnar € 115.000 aan huur inkomsten mis wat
dan weer gevolgen heeft voor de exploitatie van de stichting;
wachtgeldverplichting.
Globaal effect is € 700.000 (s), rekening houdend met desintegratiekosten.

Functie
Keuzemogelijkheid

Cultuur en recreatie
Vervallen budgetten garantiesubsidie
Het budget voor ‘garantiesubsidie’ ad € 20.000 (tlv incidentele ruimte) kan
vervallen. Van het budget garantiesubsidie is in de afgelopen jaren geen gebruik
gemaakt.
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Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Besparing levert € 20.000 op.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Vervallen subsidie sportevenementen
Het budget voor subsidie sportevenementen ad € 15.000 kan vervallen De grote
evenementen waarvoor subsidie wordt verstrekt gaan ook door zonder
subsidieverlening.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Besparing levert € 15.000 op.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Tarieven bibliotheek verhogen voor 18+
Er zit ruimte in de huidige tarieven voor volwassenen (in relatie tot bijvoorbeeld
Eindhoven). Tarieven kunnen worden verhoogd van € 28.- naar € 32,50.

Maatschappelijk effect

Hogere lasten voor gebruikers van de bibliotheek.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Verhoging van het abonnementsgeld van € 28,-- naar € 32,50 levert afgerond
€ 15.000 op.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Doelgroepgericht organiseren van de bibliotheek
Een keuzemogelijkheid is om de bibliotheek meer doelgroepgericht te
organiseren en daarin te kiezen voor een aantal speerpunten:
• Stimuleren en faciliteren dat de jeugd aan het lezen gaat en blijft
• Faciliteren dat lezen wordt ondersteund voor mensen die minder mobiel
zijn (met name ouderen)
Dat betekent dat bijdrage aan de bibliotheek voor de tussengroep van
volwassenen wordt verminderd. Een en ander kan in relatie worden bezien met
de taakstellende bezuiniging tot 30% van het subsidie.

Maatschappelijk effect

Ondersteuning van de bibliotheek wordt gericht op een aantal specifieke
doelgroepen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Vooralsnog pm.
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Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Gezamenlijke huisvesting van kernbibliotheek A2-gemeenten in
Valkenswaard
Voor bijna alle gemeenten (Kempen en A2) die de Bibliotheek De Kempen
subsidiëren geldt dat bezuinigingen in de komende jaren op stapel staan. Een
optie voor de A2-gemeenten (gezamenlijke subsidie €v1,75 miljoen) is een
gezamenlijke kernbibliotheek in Valkenswaard en bibliopunten in de andere
gemeenten. Deze optie en de mogelijkheden voor besparing moet onderzocht
worden.
Overigens kan ook voor andere voorzieningen een dergelijke lijn worden
onderzocht.

Maatschappelijk effect

Bereikbaarheid voor de andere A2-gemeenten zal minder worden.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Vooralsnog pm.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Perspectievenprogramma: schrappen voornemens Cultuur en receatie
Het gaat om diverse investeringen en exploitatielasten in het
Perspectievenprogramma vanaf 2011: (bouw nieuwe sporthal, de Belleman,
Atletiekbaan, tennisbanen, voetbalvelden, golfbaan, kassa De Wedert, verti-drain
sportvelden, subsidie musea, renovatie carrillon, groen-blauwe diensten)

Maatschappelijk effect
Effect interne organisatie
Financieel effect

Besparing lopen op van € 151.000 in 2011 tot € 440.00 structureel vanaf 2013.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud wegen en groen
Deze keuzemogelijkheid is al toegelicht en opgenomen in programma Verkeer
en vervoer. Hieronder noemen we nog specifiek de volgende keuzes die
gerelateerd zijn aan deze keuzemogelijkheid:
• afstoten van arbeidsintensieve percelen
• anders inrichten (bijvoorbeeld gras i.p.v. perken met rozen/heesters van
percelen
• invoeren parkmanagement ( beheertaak neerleggen bij derden,
bijvoorbeeld bedrijventerreinen of groen in de buurt)
• beheerbewust ontwerpen (onkruidvrije verharding)
• snoeien in het bomenbestand
• integraal programmeren van beheer
• afstemmen onderhoudsprogramma’s gemeente, provincie, rijk
• overdragen beheer speellocaties aan buurtverenigingen

Maatschappelijk effect

Afhankelijk van de keuze kan de waardering van de burgers voor het onderhoud
van de openbare ruimte dalen. Maar tegelijk kan daarbij ook een appèl worden
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gedaan op de verantwoordelijkheid van burgers zelf om de openbare ruimte
schoon, heel en veilig te houden.
Effect interne organisatie

Mogelijke afname van de formatie.

Financieel effect

Afhankelijk van de keuzes kan een besparing mogelijk zijn van structureel
€ 250.000- € 500.000 per jaar. Deze mogelijkheid is al meegenomen in het
programma Verkeer en vervoer.

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Herbestemmen locatie Sporthal Dennenberg
Middels een quick scan wordt onderzocht of nieuwbouw (eventueel op een
andere locatie) te realiseren is. Daarna kan de huidige locatie geheel of
gedeeltelijk anders worden ingevuld (woningbouw // win/win situatie).

Maatschappelijk effect

Ontwikkeling woningbouw

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

pm

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Herbestemmen locatie TV Ginneve
Als gevolg van de terugloop van het aantal leden van tennisvereniging Ginneve
kan deze vereniging ‘opgaan’ in andere verenigingen. Deze locatie komt dan vrij
voor invulling met woningbouw.

Maatschappelijk effect

Samengaan van tennisverenigingen.

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

pm

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Leegroosteren en herbestemmen Le Sage ten Broekstraat i.c.m. Pastoor
Heerkensdreef Gymlokalen Pastoor Heerkensdreef en Le Sage ten Broekstraat.
Gezien de bezettingsgraag van de gymlokalen en sporthallen (inclusief hallen
OMO) kan het lokaal Pastoor Heerkensdreef leeg worden geroosterd.
De gebruiker van Le Sage ten Broekstraat (Kickboxing Siam) kan naar de Past.
Heerkensdreef. Locatie Le Sage tenbroekstraat kan dan anders worden bestemd
(woningbouw / RO procedure).

Maatschappelijk effect

Huidige gebruiker moet naar andere lokatie/herbestemming huidige lokatie.

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

pm
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Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Versterken commerciële verhuur sportaccommodaties
Commerciële verhuur (grote sportevenementen) kan worden gepromoot.
Hiervoor is wel de medewerking van de verenigingen (catering enz.) vereist.
Extra inkomsten voor zowel de gemeente als de verenigingen.

Maatschappelijk effect

Van verenigingen wordt extra zelfwerkzaamheid verwacht

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

pm

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Tarievenstructuur sport
Om te komen tot een duidelijke tarievenstructuur voor alle accommodaties wordt
in het eerste kwartaal een rapport opgesteld (afgerond).
In het kader van het profijtbeginsel kan hierbij verder de kostendekkendheid
worden onderzocht.

Maatschappelijk effect

Waarschijnlijk hogere tarieven voor sport, mogelijk (te) hoge drempel voor
(blijvende) deelname, mogelijk risico van terugloop actieve sporters in
verenigingsverband.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

pm

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Doelmatigheid en bezettingsgraden sportaccommodaties
Gezocht kan worden naar mogelijkheden om sportaccommodaties meer
doelmatig te benutten. Hierbij kan ook samenwerking met onderwijsveld
efficiencywinst opleveren, juist omdat de gebruikstijden meestal complementair
zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk realiseren en gebruiken van een
sporthal. Mogelijkheden kunnen verder worden onderzocht.
Daarnaast geldt voor sportaccommodaties dat onderstaande punten a t/m d tot de
mogelijkheden behoren.
a. sluiten
b. afstoten aan verenigingen en/of derden (PPS)al dan niet met een vaste
fee (subsidie)
c. doorgaan met huidige situatie
d. diverse varianten, zie hiervoor ruimtelijke visie den Dries.

Maatschappelijk effect

n.t.b.

Effect interne organisatie

n.t.b.

Financieel effect

pm
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Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Factureren maaien terreinen hondensport en vliegveld
De terreinen van de 5 hondensportverenigingen en het vliegveld worden
wekelijks gemaaid. Hiervoor wordt niet gefactureerd.
Ook de vergoeding voor aanlegsteigers kan opnieuw worden berekend.

Maatschappelijk effect

Meer hanteren van profijtbeginsel.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

pm

Functie

Cultuur en recreatie

Keuzemogelijkheid

Verminderen aantal speellocaties
Er zijn 102 grote en kleine speellocaties ; deze kunnen opnieuw worden
gesitueerd in de wijk waarbij tegelijkertijd locaties worden opgeheven.

Maatschappelijk effect

In een aantal gevallen zullen speellocaties minder dicht bij huis zijn. Wel kan in
plaats daarvan gekozen worden voor grotere en kwalitatief gevarieerder locaties.

Effect interne organisatie

Minder onderhoud

Financieel effect

pm
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Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Doelen programma:
• Optimaal en rechtmatig gebruik inkomensvoorzieningen
• Activeren uitkeringsgerechtigden en re-integratie naar arbeid
• Het bieden van een leer-werkaanbod aan jongeren (16 tot 27 jaar)
• Het bieden van mogelijkheden aan nieuwkomers om te integreren
• Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van de zelfredzaamheid
(kwetsbare groepen)
• Het realiseren van onder andere adequate voorzieningen voor mensen met een beperking en
het toenemend aantal senioren
• Het bieden van een aangename leefsituatie voor jeugd
• Het realiseren van een passend voorzieningenaanbod en preventieve zorg voor de jeugd
• Het stimuleren en instandhouden van het vrijwilligerswerk op lokaal niveau
• Het ondersteunen van mantelzorgers
• Het instandhouden en participeren in de verschillende (zorg)netwerken
• Het stimuleren van de maatschappelijke dienstverlening
• Het stimuleren en instandhouden van (buitenschoolse) kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
23.965.910

13.393.790

Wettelijk kader
Inburgering
De gemeente is verplicht een anti-discriminatiebeleid uit te werken. Daartoe ontvangt de gemeente per
inwoner een bedrag in het gemeentefonds.
Op basis van de Wet Inburgering is de gemeente verplicht om inburgeringstrajecten te organiseren.
Inkomensvoorziening/Re-integratie/arbeidsmarktbeleid
De gemeente is verplicht om de regelingen met betrekking tot inkomensvoorziening uit te voeren,
zoals de WWB en de IOAW. Ook de hoogte van de uitkeringen is wettelijk bepaald. Op het moment
dat iemand van de WWB-doelgroep of Nugger/Anw´er een beroep doet op de gemeente, dan heeft
diegene recht om door de gemeente geholpen te worden bij de re-integratie. Daarvoor ontvangt de
gemeente middelen (Participatiebudget). De gemeente heeft op het gebied van participatie en
reintegratie vrijheid om zelf beleid te bepalen. Niet-ingezette middelen van het Participatiebudget (Wdeel) moeten worden terugbetaald.
Ook de verstrekking van inkomensondersteunende voorzieningen in het kader van bijzondere bijstand
(minimabeleid, armoedebestrijding) behoort tot de basisdienstverlening. Hierbij is er sprake van
beleidsvrijheid.
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WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kent negen prestatievelden, namelijk:
1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten;
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
ouders met problemen met opvoeden;
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem;
6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van
hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen;
9. het bevorderen van verslavingsbeleid.
Op al deze negen prestatievelden dient de gemeente beleid te hebben en iets te doen. Over de omvang
en kwaliteit hiervan worden echter geen normen gegeven. Zo kan voor
prestatieveld 3 voldaan zijn met folders voor burgers over de Wmo, maar mag er ook in elke
wijk een zorgloket zijn; in beide gevallen voert de gemeente de Wmo uit.
Op diverse prestatievelden zijn wel richtlijnen benoemd, soms door het ministerie, soms
door brancheorganisaties. Twee voorbeelden:
- Het ministerie van VWS heeft richtlijnen geformuleerd waaraan de mantelzorgondersteuning
door gemeenten moeten voldoen. Zo dient er bijvoorbeeld een vorm van respijtzorg te zijn.
- De landelijke norm van Movisie voor Maatschappelijk Werk is 1 fte op 6000 inwoners.
Dit zijn echter richtlijnen of prestatieafspraken, geen wettelijk minimum.
Hoewel het wettelijk minimum dus zeer minimaal kan zijn, is de keerzijde daarvan dat
burgers bezwaar kunnen aantekenen of naar de rechter kunnen gaan om voorzieningen af te dwingen.
Ten aanzien van de uitvoering van het compensatiebeginsel (gemeente moet
kijken hoe de beperking van een cliënt het beste gecompenseerd kan worden) gaat de gemeente uit van
algemene regels die door de Centrale Raad getoetst kunnen worden.
Bij het verstrekken van voorzieningen (w.o. vervoersvoorzieningen) is er gemeentelijke
beleidsvrijheid om de hoogte van een eigen bijdrage te bepalen.
Op grond van de Wet Kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht
en het handhaven van de kwaliteit van de Kinderopvang
Voor peuterspeelzalen, sportvoorzieningen, bibliotheek heeft de gemeente geen wettelijke taak maar
wel een sterk gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Wettelijke taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WWB Inkomensdeel
WWB bijzondere bijstand
WWB: Besluit zelfstandigen
WIJ
Sociale werkvoorziening
Wet educatie en beroepsonderwijs
WWB Werkdeel
IOAW
IOAZ
Bijzondere bijstand
Kwijtschelding
WMO mantelzorg+vrijwilligerszorg (grijs gebied)
WMO collectief vervoer ouderen?
Wet inburgering
WMO huishoudelijke hulp
WMO vervoersvoorzieningen
WMO rolstoelvoorzieningen
WMO woonvoorzieningen
Algemeen maatschappelijk werk?

Niet-wettelijke taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimabeleid (in aanvulling op bijzondere bijstand)
Kwijtschelding
Subsidies welzijnswerk, opbouwwerk
Subsidies ouderenzorg
Subsidies gehandicaptenzorg (grijs gebied)
Club- en buurthuiswerk (grijs gebied)
Sociaal-culturele accommodaties (grijs gebied)
Vrijwilligerswerk
Jeugd- en jongerenwerk
Jeugdaccommodaties
Peuterspeelzalen (m.u.v. VVE)
Wijkgericht werken

Op grond van dit wettelijk kader zijn er keuzes ten aanzien van:
• Tarieven
• Invulling prestatievelden WMO
• Verschillende welzijnsvoorzieningen
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Relatie met de toekomstvisie
• Vanuit welzijn wordt veel aangeboden richting de diverse doelgroepen. Investeren in sociale
cohesie betekent investeren in de integratie van ouderen en jongeren. Samenwerken op wijken buurtniveau is vanzelfsprekend.
Relatie met de benchmark
• In vergelijking met soortgenoten (zelfde sociale structuur, zelfde centrumfunctie),
groottegroep (gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners), de selectiegroep (Boxtel,
Deurne, Etten-Leur, Geldrop-Mierlo, Vught) en de A2-gemeenten zijn de lasten voor
Bijstandsverlening voor Valkenswaard € 28 per inwoner of afgerond totaal € 850.000,-- hoger.
• Voor Maatschappelijke begeleiding (algemeen maatschappelijk werk, ouderenzorg,
gehandicaptenzorg) zien we ook significante verschillen, maar deze verschillen lopen nogal
uiteen. Vergelijking met de selectiegroep laat geen verschil zien; vergelijking met de andere
groepen laat een verschil zien van tussen € 19 per inwoner (afgerond € 600.000) en € 37 per
inwoner (afgerond € 1.100.000 in vergelijking met de A2-gemeenten)
• Voor Huishoudelijke verzorging is er ook sprake van verschillen die uiteenlopen van € 3 per
inwoner in vergelijking met soortgenoten tot € 34 per inwoner (afgerond € 1.000.000) in
vergelijking met de A2-gemeenten.
• Voor Voorzieningen gehandicapten lopen de verschillen op tot € 19 per inwoner (afgerond
€ 600.000) in vergelijking met de A2-gemeenten.
Basisscenario
• Uitgangspunt zijn zelfredzame burgers, civil society en meer ruimte voor vrijwilligers i.p.v.
professionals
• Alleen voorzieningen en activiteiten die direct bijdragen aan het lenigen van (financiële) nood,
die noodzakelijk zijn voor maatschappelijke participatie en die wettelijk zijn voorgeschreven;
doelmatigheid en evidence-based effectiviteit is daarbij uitgangspunt
• Waar mogelijk wordt profijtbeginsel gehanteerd (waar nodig draagkrachtmaatregelen via
bijzondere bijstand)
• Samenwerking (partners, andere gemeenten) is zoveel mogelijk uitgangspunt bij (nieuwe)
voorzieningen
Structurele ruimte in de begroting
Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Voor dit
programma gaat het om:
• Budget adviezen WWB inkomensdeel
• Budget Besluit Zelfstandigen
• Budget Gehandicaptenzorg
• Budget WMO
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Keuzemogelijkheden
Cat
R
R
R
R
I
I

Onderwerp
Ruimte in budget adviezen WWB Inkomensdeel
Ruimte in budget WWB Zelfstandigen
Ruimte in budget gehandicaptenzorg
Ruimte in budget WMO
Invoeren legesbedrag GPK
Parkeerkosten houder GPK

2011
21.000
313.000
100.000
250.000
10.000
12.000

2012
21.000
313.000
100.000
250.000
10.000
12.000

2013
21.000
313.000
100.000
250.000
10.000
12.000

2014
21.000
313.000
100.000
250.000
10.000
12.000

F

Verlagen egalisatiereserves WMO

180.000

-

-

-

F

Toerekenen ambtelijke inzet aan Participatiebudget

100.000

100.000

100.000

100.000

I

Versoberen inkomensnorm CVV van 1,8 naar 1,5

120.000

120.000

120.000

120.000

I
F

Verhogen tarieven CVV met € 0,50 per strip
Hogere bijdrage WMO o.b.v. verdeelmodel
Versoberen minimabeleid (stimuleringsregeling
maatschappelijke participatie)
Aanbesteden huishoudelijke hulp o.b.v.verlaging
kwaliteitseisen
Perspectievenprogramma vanaf 2011 (ouderenbeleid,
integraal jeugdbeleid, subsidie ’t Pumpke,
woonservicezones)
Verlagen bijdrage ERGON i.r.t. meer uitbesteden werk
Afstoten tienercentrum/Pulse (wordt uitgewerkt)
Versoberen algemeen maatschappelijk werk
Effecten harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk (belastingfaciliteit)

26.000
60.000

26.000
60.000

26.000
60.000

26.000
60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

300.000

300.000

300.000

300.000

125.000
pm
pm
pm

148.000
pm
pm
pm

148.000
pm
pm
pm

148.000
pm
pm
pm

pm

pm

pm

pm

1.677.000

1.520.000

1.520.000

1.520.000

T
T

P
F
T
T
T

Totaal

Toelichting keuzemogelijkheden
Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Ruimte in budget adviezen WWB Inkomensdeel
Er is ruimte in het budget adviezen gezondheidszorg en sociale regelingen.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Structureel kan een bedrag van € 21.000 vanaf 2011 worden meegenomen.
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Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Ruimte in budget WWB Zelfstandigen
Het budget is fors hoger geraamd t.o.v. voorgaande jaren (€ 1 miljoen hoger)
vanwege de verwachte toename als gevolg van de economische crisis. Dit doet
zich niet voor in die mate; daarnaast bestaat er op zich zelf al ruimte in dit
budget (lasten -/- baten).

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Structureel kan een bedrag van € 313.000 vanaf 2011 worden meegenomen.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Ruimte in budget gehandicaptenzorg
Dit budget is meerjarig niet besteed

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Structureel kan een bedrag van € 100.000 vanaf 2011 worden meegenomen.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Ruimte in budget WMO
Binnen het totale budget WMO is er ruimte. Valkenswaard is zogenaamde
voordeelgemeente. Dat betekent dat de gemeente op basis van de landelijke
herverdeling van WMO-middelen enkele jaren structureel extra middelen
ontvangt. De huidige budgetten zijn toereikend om het beleid uit te voeren.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Structureel kan een bedrag van € 250.000 vanaf 2011 worden meegenomen.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Invoeren legesbedrag ter behandeling aanvraag
gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Bezitters van een GPK betalen geen parkeerkosten i.t.t. andere burgers. Er wordt
reeds rekening gehouden met de doelgroep door het inrichten van speciale
parkeerplaatsen.

Maatschappelijk effect

Hogere lasten voor gehandicapte parkeerders.

Effect interne organisatie

Inning leges.

Financieel effect

Op basis van 200 aanvragen tegen voorgestelde leges ad. € 50 betekent dit een
jaarlijkse inkomst van € 10.000. De kosten voor de (externe) keuring voor een
GPK bedragen ongeveer € 100 waardoor het in behandeling nemen van een
aanvraag nog steeds geld kost.
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Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

In rekening brengen parkeerkosten houder GPK
Bezitters van een GPK betalen geen parkeerkosten i.t.t. andere burgers. Er wordt
reeds rekening gehouden met de doelgroep door het inrichten van speciale
parkeerplaatsen. Betalen middels het parkeertarief is dan ook een optie.

Maatschappelijk effect

Hogere lasten voor gehandicapte parkeerders.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Op basis van 600 in omloop zijnde GPK’s ( stand 1-1-2009) tegen een
gemiddelde jaarbesteding van € 20 levert dit jaarlijks € 12.000 op.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Verlagen egalisatiereserves WMO
Het is beleid van de gemeente ( initiatief van de Raad) om een egalisatiereserve
WMO in te voeren. Per 1-1- 2009 kent deze reserve een saldo van € 360.000. De
reserve is gemaximeerd op 10% van het budget van voorgaand jaar. Voorstel
zou kunnen zijn deze te maximeren op 5% waardoor er incidenteel € 180.000
vrijvalt.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Vrijval levert incidenteel € 180.000 op.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Toerekenen ambtelijke inzet aan Participatiebudget
Het P-budget bestaat volledig uit Rijksmiddelen; ongebruikte delen gaan
(overwegend) terug naar het Ministerie. Door kosten uit de bedrijfsvoering die
rechtstreeks verband houden met de uitvoering van Participatie (re-integratie
etc.) door te belasten naar het P-budget verminderen we de exploitatielasten
zoals die nu voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Voorwaarde
is wel dat klantmanagers daadwerkelijk inzetten op maatschappelijke participatie
(Werk boven inkomen).
De P-budgetten verschillen van gemeenten, en daardoor ook de reserves maar
zijn toereikend om een verantwoorde uitname te doen. Voor Valkenswaard
wordt voorgesteld om deze te ramen op € 100.000 structureel.

Maatschappelijk effect

Doordat we taken die we voorheen uitbesteedden in eigen beheer zijn gaan doen
kunnen we – behalve een hoger rendement op de trajecten – ook de eigen kosten
toerekenen naar het P-budget.

Effect interne organisatie

Klantmanagers blijven reïntegratieactiviteiten verrichten.

Financieel effect

De verwachting is dat – gekoppeld aan gemeentegrootte -een structurele
doorbelasting van € 100.000 haalbaar moet zijn. De feitelijke besparing /
doorbelasting zal steeds bij de jaarrekening definitief vastgesteld kunnen worden
maar ook tussentijds worden gemonitord zodat eventuele tegenvallers ook tijdig
gemeld kunnen worden.
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Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Versoberen inkomensnorm CVV van 1,8 naar 1,5
Voor het collectief openbaar vervoer (CVV) wordt een inkomensgrens (norm
t.o.v. minimuminkomen) gehanteerd waarboven een eigen bijdrage wordt
gevraagd. Deze norm bedraagt voor Valkenswaard 1,8 (onlangs verhoogd). Voor
omliggende gemeenten is deze norm lager dan wel is zelfs verder verlaagd.
Door de norm te verlagen wordt de doelgroep kleiner.

Maatschappelijk effect

Hogere lasten voor de doelgroep met een inkomen tussen 1,5 en 1,8 maal het
norminkomen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Deze keuze levert een besparing op van € 120.000.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Verhogen tarieven CVV met € 0,50 per strip
De tarieven kunnen worden verhoogd met € 0,50 per strip.

Maatschappelijk effect

Hogere lasten voor de doelgroep

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Deze keuze levert extra inkomsten op van € 26.000.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Aanpassing verdeelmodel WMO per 1-1-2011
Met ingang van 1 januari 2011 wordt het verdeelmodel WMO aangepast.
Valkenswaard was al voordeelgemeente en gaat er op grond van het “Overzicht
herverdeeleffect WMO (module Hulp bij Huishouden (HbH), inclusief
uitvoeringslasten)” € 2 per inwoner of omgerekend € 60.000 op vooruit.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Op basis van de gunstige herverdeling kan vanaf 2011 € 60.000 structureel
worden ingezet.
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Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Versoberen minimabeleid
De gemeente is wettelijk verplicht om bijzondere bijstand te verstrekken.
Daarnaast is de gemeente vrij om de stimuleringsregeling maatschappelijke
participatie te schrappen.

Maatschappelijk effect

Heeft effect op aanvullende inkomensmogelijkheden en mogelijkheden voor
maatschappelijke participatie voor een deel van de burgers.

Effect interne organisatie

Uitvoering regeling vervalt.

Financieel effect

Bij het vervallen deze regeling valt met ingang van 2001 structureel € 60.000 per
jaar vrij.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Aanbesteden huishoudelijke hulp o.b.v.verlaging kwaliteitseisen
Binnenkort moet de huishoudelijke hulp opnieuw worden aanbesteed. Er is
binnen het wettelijk kader ruimte om de kwaliteitseisen lager bij te stellen.

Maatschappelijk effect

Kwalitatief minder zorgaanbod voor de doelgroep, risico dat signaleringsfunctie
minder wordt.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Verlaging van de kwaliteitseisen levert naar schatting een verlaging van de
kosten op van € 300.000 per jaar vanaf 2011.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Perspectievenprogramma: schrappen voornemens Sociale voorzieningen en
maatschappelijk werk
Het gaat om diverse investeringen en exploitatielasten in het
Perspectievenprogramma vanaf 2011: ouderenbeleid, integraal jeugdbeleid,
subsidie ’t Pumpke, woonservicezones

Maatschappelijk effect

n.t.b.

Effect interne organisatie

n.t.b.

Financieel effect

Besparing lopen op van € 125.000 in 2011 tot € 148.00 structureel vanaf 2012.

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Lagere bijdrage WSW aan ERGON in relatie met meer uitbesteden werk
Nader uit te werken is zoeken naar mogelijkheden om voorbehouden werk van
de gemeente uit te besteden (groen, wegen, onderhoud, etc.) aan ERGON in
geval van lagere uurtarieven. Hiervoor meerjarenprognose o.b.v. natuurlijk
verloop opstellen. Effect is: afname ambtelijke kosten (en dus bijdrage aan
taakstelling loonsom 1 miljoen), positief effect op exploitatie en mogelijkheid
om minder WSW-middelen (nu € 3,7miljoen) bij te dragen aan ERGON.

Maatschappelijk effect

De gemeente kan via opdrachten een grotere bijdrage aan reïntegratie van
burgers zonder reguliere betaalde baan.
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Effect interne organisatie

Mogelijk minder formatie

Financieel effect

pm

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Afstoten accommodaties: concrete mogelijkheid tienercentrum/Pulse
Er is sprake van een zeer lage bezetting van deze accommodaties. Onderzocht
kan worden of deze activiteiten elders kunnen worden ondergebracht.

Maatschappelijk effect

Mogelijk gezamenlijk delen van ruimte met andere gebruikers in de toekomst.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

pm

Functie

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Keuzemogelijkheid

Versoberen algemeen maatschappelijk werk (psychosociale hulpverlening,
sociaal raadslieden);
Sinds enige tijd subsidieert de gemeente de inzet van een sociaal raadsvrouw
(€55.000 per jaar). Deze inzet kan heroverwogen worden. Hierbij ligt mogelijk
wel een relatie met de bestaande bezuinigingstaakstelling van 30% op de
subsidie vanaf 2013.

Maatschappelijk effect

Geen aanbod meer van sociaal raadsvrouw.

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

pm

Functie

Onderwijs

Keuzemogelijkheid

Effecten harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
(belastingfaciliteit)
De gemeente heeft de keuzevrijheid om peuterspeelzaalwerk te subsidiëren. Met
de nieuwe wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) wil het
rijk de kaders voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang harmoniseren.
Daarmee ontstaat de mogelijkheid om peuterspeelzaalwerk onder de
belastingsfaciliteit te brengen (vergoeding van een deel van de kosten via de
Belastingdienst). Wel heeft de gemeente de plicht om aan zogenaamde
doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie aan te bieden (VVE). De
mogelijkheid om peuterspeelzaalplaatsen om te zetten in kinderopvang kan
worden onderzocht.

Maatschappelijk effect

n.t.b.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

pm
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Programma Volksgezondheid en milieu
Doelen programma:
• Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Valkenswaard
• Het bevorderen van de leefbaarheid, gezond en prettig woonklimaat in de wijken
• Het beschermen en verbeteren van het leefmilieu
• Een effectieve en goede inzameling van het afval
• Het reduceren en scheiden van afvalstromen
• Het bewerkstelligen van een schone bodem waardoor risico’s voor de gezondheid worden
beperkt
Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
7.307.168

6.953.358

Wettelijk kader
Lokaal Gezondheidsbeleid
De gemeentelijke taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg zijn vastgelegd in
de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het gaat hierbij om taken in de openbare, ofwel
collectieve gezondheidszorg. Dat zijn taken die gericht zijn op de bevordering van
gezondheid bij de bevolking in het algemeen. bij om collectieve preventie,
infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar). Deze wettelijke taken worden
uitgevoerd door de GGD.
Milieu
De gemeente heeft een wettelijke verplichting voor een aantal milieutaken in de ruimtelijke plannen,
Wet geluidhinder, Wet bodembescherming en Wet milieubeheer.
In het kader van de wet milieubeheer bestaat de wettelijke verplichting om voorzieningen te treffen
voor het inzamelen van afvalstoffen.
De gemeente moet een Verbreed Gemeentelijke rioleringsplan hebben (dit vormt de basis van de
rioleringsheffing) waarin opgenomen moeten zijn de uitwerkingen van de zorgplicht van verzameling
en transporteren van afvalwater (dit betreft een resultaatverplichting: alle
vuilwater producerende locaties dienen aangesloten te zijn op de riolering of een voorziening die een
vergelijkbaar resultaat haalt); de zorgplicht voor hemelwater; en de zorgplicht voor grondwater. De
gemeente is verplicht om het watersysteem op orde te hebben, te brengen en te houden.
Met de komst van de Wet Verankering en Bekostiging Gemeentelijke Watertaken in januari 2008
heeft de gemeente op het gebied van de riolering extra taken gekregen. De nieuwe wet verplicht
gemeenten om per 1 januari 2010 een zogeheten rioolheffing in te voeren. Deze komt in de plaats van
het huidige rioolrecht. De nieuwe wetgeving verbreedt het ‘traditionele’ taakveld rioleringszorg naar
gemeentelijke watertaken.
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Wettelijke taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wet collectieve preventie gezondheidszorg: basistaken GGD
Ambulancevervoer
Jeugdgezondheidszorg uniform deel
Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel
Centrum voor Jeugd en Gezin
Afvalverwijdering
Riolering en waterzuivering
Milieubeleid
Milieubeheer en –vergunningen
Lijkbezorging

Niet-wettelijke taken
•

Natuur- en milieueducatie

Op grond van dit wettelijk kader zijn er keuzes ten aanzien van:
• Kostendekkendheid tarieven
• Doelmatige inzet capaciteit
• Besparen inzet natuur- en milieueducatie
Relatie met de toekomstvisie
• Geen specifieke onderwerpen.
Relatie met de benchmark
• In vergelijking met soortgenoten (zelfde sociale structuur, zelfde centrumfunctie),
groottegroep (gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners), de selectiegroep (Boxtel,
Deurne, Etten-Leur, Geldrop-Mierlo, Vught) en de A2-gemeenten zijn de lasten voor
Afvalverwijdering en - verwerking voor Valkenswaard € 23 per inwoner of afgerond totaal
€ 700.000,-- hoger.
• In vergelijking met de verschillende groepen zijn de baten voor de rioolrechten gemiddeld per
inwoner € 16 lager of afgerond totaal € 500.000.
Basisscenario
• Taken o.g.v. WCPG; wel basistaken, geen plustaken
• Kostendekkendheid tarieven
• Samenwerking andere gemeenten; kosten delen
• Doelmatige inzet capaciteit
Structurele ruimte in de begroting
Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Voor dit
programma gaat het om:
• Subsidie electronisch kinddossier dubbel in begroting
• Stelpost milieubeleidsuitgangspunten
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Budget diensten milieuvergunningen
Budget huur t.b.v. vaccineren

Keuzemogelijkheden
Cat
R
R
R
R
B
B
I
I
I
I
B
T
T

Toelichting
Post EKD dubbel in begroting
Ruimte stelpost milieubeleid
Ruimte stelpost diensten milieuvergunningen
Ruimte in budget gezondheidszorg huur t.b.v. vaccineren
Verbeteren registratie overtredingen door meer inzetten
BOA's
Beter benutten overeenkomst met CJIB (Wet Mulder)
Opnemen kosten waterlossingen in verbrede rioolrecht
(+5,35%)
Doorberekenen lasten schoffelen aan verbrede rioolrecht
(+ 11,6%)
Kostendekkendheid begraafplaatsen
Herijken beleid afvalverwijdering: geen duobakken, maar
alternerend systeem
Inzetten vergunningverleners op toezichthoudende taken
Bezuinigen taken/bedrijfsvoering GGD
Uitgeven begraafplaatsen op oude begraafplaats
Totaal

2011
26.000
15.000
25.000
15.000

2012
26.000
15.000
25.000
15.000

2013
26.000
15.000
25.000
15.000

2014
26.000
15.000
25.000
15.000

35.000
24.000

35.000
24.000

35.000
24.000

35.000
24.000

115.000

115.000

115.000

115.000

250.000
pm

250.000
pm

250.000
pm

250.000
pm

pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm

505.000

505.000

505.000

505.000

Toelichting keuzemogelijkheden

Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Post EKD dubbel in begroting
Deze post is dubbel in de begroting opgenomen.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Een bedrag van € 26.000 kan jaarlijks structureel vrijvallen vanaf 2011.

Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Ruimte stelpost milieubeleid
Er is ruimte in de begroting voor wat betreft deze post.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Een bedrag van € 15.000 kan jaarlijks structureel vrijvallen vanaf 2011.
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Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Ruimte stelpost diensten milieuvergunningen
Er is ruimte in de begroting voor wat betreft deze post.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Een bedrag van € 25.000 kan jaarlijks structureel vrijvallen vanaf 2011.

Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Ruimte in budget gezondheidszorg huur t.b.v. vaccineren
In het budget voor jeugdgezondheidszorg zit een budget voor de huur van
accommodaties in het kader van vaccineren. Een vergoeding voor deze kosten
zit in de bijdrage die de GGD jaarlijks ontvangt. Dit levert structureel € 15.000
op.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Een bedrag van € 15.000 kan jaarlijks structureel vrijvallen vanaf 2011.

Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Verbeteren registratie overtredingen door meer inzetten beschikbare
formatie BOA’s
Inzetten beschikbare formatie BOA’s (ziekte) leidt tot meer/betere registratie van
overtredingen.

Maatschappelijk effect

Betere handhaving.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Er vanuit gaande dat een BOA 700 overtredingen per jaar schrijft en een
overtreding € 50 oplevert betekent dit extra inkomsten van € 35.000.

Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Beter benutten overeenkomst met CJIB (Wet Mulder)
Voor een Mulder transactie ontvangt de gemeente een vergoeding van het
Centraal Justitieel Incasso Bureau. Deze procedure is in Valkenswaard niet goed
geregeld waardoor wij inkomsten mislopen. Globaal betekent dit dat er jaarlijks
600 transacties x € 40 = € 24.000 wordt misgelopen.

Maatschappelijk effect

Betere handhaving.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

Deze maatregel levert € 24.000 op.
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Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Opnemen kosten waterlossingen in verbrede rioolrecht (tariefstijging
5,35%)
De mogelijkheid bestaat om meer kosten toe te rekenen in het kostendekkende
rioolrecht. De geraamde baten bedragen € 2.144.000. Uit de benchmark blijkt dat
de gemeente lagere baten heeft uit rioolrecht in vergelijking met andere
gemeenten. Ook de (toegerekende kosten) zijn op dit moment op basis van de
benchmark lager.

Maatschappelijk effect

Hogere tarieven leiden tot extra lasten burgers.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

De kosten voor waterlossingen bedragen € 115.000 per jaar. Opname van deze
kosten in het rioolrecht leidt tot een stijging van 5,35% (€ 7,75 per aansluiting of
€ 3,70 per inwoner).

Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Doorberekenen kosten schoffelen in verbrede rioolrecht
De mogelijkheid bestaat om meer kosten toe te rekenen in het kostendekkende
rioolrecht. De geraamde baten bedragen € 2.144.000. Uit de benchmark blijkt dat
de gemeente lagere baten heeft uit rioolrecht in vergelijking met andere
gemeenten. Ook de (toegerekende kosten) zijn op dit moment op basis van de
benchmark lager.

Maatschappelijk effect

Hogere tarieven leiden tot extra lasten burgers.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

De kosten voor schoffelen bedragen € 250.000 per jaar. Opname van deze kosten
in het rioolrecht leidt tot een stijging van 11,6% (€ 16,90 per aansluiting of €
8,10 per inwoner).

Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Kostendekkendheid/gebruik begraafplaatsen
De kostendekkendheid is ver beneden de 100%. De uitgaven van de
begraafplaatsen 2009 zijn € 234.476. Hier tegenover staat een bedrag van
€ 159.808 aan inkomsten. De kostendekkendheid van de begraafplaatsen 2009 is
68,1%. De lasten van de begraafplaatsen 2009 zijn voor Rosheuvel € 32.650 en
voor Eikenhof € 201.826. In de periode 1-1-2011 en 1-1-2015 zullen op
Eikenhof 1.400 termijnen verlopen en op Rosheuvel 300. Mede in relatie tot de
kostendekkendheid kan onderzocht worden of de tarieven in de komende jaren
verhoogd kunnen worden. Overwogen zou kunnen worden om de oude
begraafplaats meer te gaan gebruiken en gedifferentieerde tarieven te hanteren.

Maatschappelijk effect

Hogere lasten voor burgers.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

pm (nader onderzoeken)
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Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Herijken beleid afvalverwijdering: geen duobakken, maar alternerend
systeem
Uit de vergelijking met andere gemeenten blijkt dat de kosten voor
afvalverwijdering- en verwerking in Valkenswaard significant hoger liggen
(€ 700.000). Het kiezen voor een alternerend systeem (geen duobak en om de
week legen van de bakken) kan leiden tot kostenbesparing. Ook het verder
investeren in milieubewustzijn (waardoor afval beter wordt gescheiden en
minder restafval overblijft) kan rendement opleveren. De kosten kunnen
hierdoor worden verlaagd. Omdat afvalstoffenheffing een gesloten systeem is zal
dat leiden tot een daling van de afvalstoffenheffing. Dat levert niet direct een
budgettair voordeel op, maar omdat de totale woonlastendruk (ligt rond € 680
per jaar voor een meerpersoonshuishouden) daarmee kan dalen met meer dan
10% ontstaat er ruimte om de OZB te verhogen.

Maatschappelijk effect

Burgers moeten op een andere, meer bewuste wijze omgaan met huishoudelijk
afval.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

pm (nader onderzoeken)

Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Inzetten vergunningverleners op toezichthoudende taken
In 2009 zijn er 40% minder vergunningen verstrekt dan in 2008. Dit is ook
duidelijk herleidbaar uit de gerealiseerde inkomsten. Minder
vergunningaanvragen betekent normaliter minder werk voor de
vergunningverleners. De daaruit voortvloeiende beschikbare capaciteit zou
kunnen worden ingezet voor toezichthoudende taken. De handhavers kunnen
zich dan uitsluitend richten op daadwerkelijk handhavende activiteiten.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Flexibele inzet bestaande formatie

Financieel effect

pm

Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Bezuinigen taken/bedrijfsvoering GGD
De gemeente participeert in de Gemeenschappelijke Regeling. In
gezamenlijkheid met andere gemeenten kan worden onderzocht waar besparing
in het takenpakket (basispakket en pluspakket) en in de bedrijfsvoering mogelijk
zijn.

Maatschappelijk effect

Mogelijk schrappen van deel van dienstverlening

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

pm
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Functie

Volksgezondheid en milieu

Keuzemogelijkheid

Uitgeven begraafplaatsen op de oude begraafplaats
Onderzocht kan worden welke mogelijkheden er zijn voor de uitgave van
begraafplaatsen op de oude begraafplaats. De verwachting is dat de opbrengsten
toereikend zijn voor de kosten van het huidige onderhoud, waarmee dus een
besparing kan worden gerealiseerd

Maatschappelijk effect

Ingebruikname oude begraafplaats voor uitgifte nieuwe plaatsen.

Effect interne organisatie

Begraafplaatsadministratie

Financieel effect

pm
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Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Doelen programma:
• Intensiveren van de woningbouw
• Voorzien in woonbehoefte sociale sector, jongeren en ouderen
• Bevorderen van een plezierig woonklimaat voor de inwoners
• Actualiseren en structureel onderhouden van alle bestemmingsplannen
• Instandhouden van de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers
• Stimuleren van de lokale samenwerking (o.a. met de wijkraad, -commissie en dorpsraad)
• Een duurzame en leefbare woonomgeving
Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
5.808.285

4.520.780

Wettelijk kader
Inrichting en beheer openbare ruimte
Historisch gezien behoren de grootste onderdelen van het programma, ruimtelijke ordening en beheer
openbaar gebied, tot de oudste kerntaken van gemeenten: ruimtelijke ordening sinds het begin van de
twintigste eeuw en beheer openbaar gebied sinds het bestaan van gemeenten zo rond 1811. Deze taken
worden ondersteund door uitgebreide wetgeving vooral op gebied van ruimtelijke ordening (wet en
besluit ruimtelijke ordening, woningwet, bouwbesluit, bouwverordening).
Dat geldt echter niet voor beheer openbaar gebied. Er is alleen afgeleide wetgeving
(wegenverkeerswet, burgerlijk wetboek) die zegt dat de gemeente als wegbeheerder en/of eigenaar
verantwoordelijk is voor inrichting en beheer. Een principiële gemeentelijke taak ten aanzien van
openbaar gebied is nergens geregeld. Wel is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor de
technische kwaliteit van de openbare ruimte. De gemeente is:
a. wettelijk verplicht om de openbare ruimte gedurende langere termijn ‘schoon,
heel en veilig’ te houden;
b. wettelijk aansprakelijk voor ongevallen die ontstaan door gebreken of achterstallig
onderhoud.
Voor de meer op het stadsbeeld gerichte programmaonderdelen, architectuur, beeldende kunst en
cultuurhistorie geldt dat architectuurbeleid incl. welstandsbeleid (in principe) facultatief is (sinds
2003), kunst openbare ruimte gebaseerd is op een bij ministeriële circulaire geregelde
percentageregeling op fysieke overheidsinvesteringen en cultuurhistorie incl. archeologie haar
grondslag vindt in de Monumentenwet die wel de verplichting kent van een gemeentelijke
monumentencommissie, maar een gemeentelijke monumentenbeleid cq -verordening facultatief stelt.
Op grond van de wet ruimtelijke ordening dient de gemeente gebiedsdekkend te beschikken over een
structuurvisie die de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangeeft en over bestemmingsplannen die het
feitelijke gebruik van alle gronden juridisch regelen. De terugkeercyclus van deze producten is tien
jaar. Het niet voldoen aan deze wettelijke verplichting is gesanctioneerd.
In feite vormt dit de ondergrond, het fundament, van het speelveld.
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Volkshuisvesting
Eenduidige en concrete wettelijke verplichtingen op het terrein van wonen zijn beperkt. Er is sprake
van een zorgplicht opgelegd door de hogere overheden met het beschikbaar stellen van een aantal
faciliteiten (regelgeving, subsidies, ondersteuning) die de gemeente onder bepaalde voorwaarden kan
gebruiken om corporaties en marktpartijen te verleiden de door de gemeente gewenste doelen te
realiseren. Daarnaast gelden de Woningwet en Huisvestingswet die voorschrijven om voldoende en
kwalitatief goede woningen bereikbaar te houden voor elke inwoner.
Wettelijke taken
•
•
•
•
•
•
•

Bestemmingsplannen
Gebiedsvisies
Volkshuisvesting
Woonwagenzaken
Bouw- en woningtoezicht
Bouwvergunningen
Grondexploitatie

Niet-wettelijke taken
•

Woningexploitatie gemeentelijke woningen

Relatie met de toekomstvisie
• Valkenswaard wil bouwen, juist voor de groep mensen die hier geboren en getogen zijn, en na
hun studie of start van hun loopbaan een toekomst willen opbouwen in Valkenswaard. Dit
betekent meer grondgebonden woningen, met een accent op het midden- en hoger segment.
• Valkenswaard-Zuid zeker ontwikkelen, aandacht voor de doelgroep en wonen en werken aan
huis.
Basisscenario
• Alleen wettelijke taken, afstoten niet wettelijke taken
• Kostendekkendheid tarieven
• Ontwikkelen grondgebonden woningen, accent midden en hoger segment rekening houdend
met marktsituatie en risico’s
• Ontwikkelen eigen locaties ten behoeve van genereren financiële middelen
Structurele ruimte in de begroting
Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Voor dit
programma zijn er geen budgetten met ruimte in de begroting.
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Keuzemogelijkheden
Cat
B

Onderwerp
Overdracht woonwagens aan woningbouwcorporatie

2011
-

2012
75.000

2013
75.000

2014
75.000

I

Ontwikkelen van aantal woningbouwlocaties bij
voorrang (A en B-lijst)

pm

pm

pm

pm

B

Laten opstellen bestemmingsplannen door
projectontwikkelaar

pm

pm

pm

pm

I

Clusteren activiteiten woningbouw bij een medewerker

pm

pm

pm

pm

-

75.000

75.000

75.000

Totaal

Toelichting keuzemogelijkheden
Functie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Keuzemogelijkheid

Overdracht woonwagens aan woningcorporatie
Voor de woonwagencentra bedragen de lasten €160.000 en de inkomsten
€ 80.000. Overdracht van de woonwagens aan de woningcorporatie nadat groot
onderhoud is afgerond betekent structureel een besparing van 80.000. In relatie
met ontwikkeling Lage Heide te realiseren met ingang van 1-1-2012.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Minder beheer, o.a. invordering huurpenningen

Financieel effect

Bij overdracht kan met ingang van 2012 jaarlijks structureel € 75.000 worden
bespaard. Wel zijn eenmalig middelen nodig voor achterstallig groot onderhoud.

Functie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Keuzemogelijkheid

Ontwikkelen van aantal woningbouwlocaties bij voorrang (A en B-lijst)
Onderstaande locaties bij voorrang te ontwikkelen
a. Barentzstraat 3 in combinatie met locatie Hoeks
b. Carolusdreef (voormalige school)
c. Locatie Vlaswiek (naast school)
d. Locatie Vlasakker (1 woning)
e. Locatie LTS
f. Lage Heide (Valkenswaard Zuid)
g. Dennenberg

Maatschappelijk effect

Genereren extra inkomsten ten behoeve van uitvoering gemeentelijk beleid.
Bouwen voor doelgroep i.k.v. toekomstvisie. Rotte plekken weg uit de
gemeente.

Effect interne organisatie

Geen effect op de interne organisatie.
Extra personeel kan zo nodig worden “ingehuurd”. Kosten worden betaald uit
opbrengst grondverkopen.
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Financieel effect

Financiële effecten zijn:
• voor de exploitatie
hogere opbrengst OZB / algemene uitkering
• voor de reserves en voorzieningen
realiseren stille reserve (boekwinst te ontwikkelen gronden)
• voor de investeringen/kredieten
voordelig resultaat bouwgrondexploitatie

Functie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Keuzemogelijkheid

Laten opstellen bestemmingsplannen door projectontwikkelaar

Maatschappelijk effect

Geen, mits randvoorwaarden helder worden geformuleerd en getoetst.

Effect interne organisatie

Betekent dat we de regierol meer moeten invullen.

Financieel effect

pm

Functie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Keuzemogelijkheid

Clusteren activiteiten woningbouw bij een medewerker
De doelmatigheid wordt verbeterd door de taken die betrekking hebben op
woningbouw te clusteren bij één persoon en niet te verdelen over meerdere
personen binnen de organisatie. Verdere doelmatigheid kan verkregen worden
door het uitwerken van het woningmarktonderzoek in een visie (bijv.
structuurvisie).

Maatschappelijk effect

Het maatschappelijk effect is divers. Dit is afhankelijk van de gekozen richting.
Door de doelmatigheid te verbeteren kunnen inwoners van de gemeente meer
profiteren van subsidies e.d. .

Effect interne organisatie

Zoals bij doelmatigheid al is gesteld is volkshuisvesting verspreid over meerdere
personen binnen de organisatie. Hierdoor blijven kansen liggen. In het kader van
het OOT is het de kans om een ‘volkshuisvester’ aan te trekken. Het is namelijk
een specifieke beroepstak. Een andere organisatiewijze met als resultaat een
efficiëntere inzet van personeel.

Financieel effect

Pm, mogelijke ontvangst van extra subsidies.
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Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Doelen programma:
• Een zorgvuldige en integrale afweging tussen bestaand en nieuwe beleid, gebaseerd op een
integraal financieel beheer
• Het bewerkstelligen van een gematigde belastingdruk voorde inwoners
• Daar waar mogelijk toepassen van kostendekkende tarieven
• Jaarlijkse heroverweging van de bestaande reserves en voorzieningen (op basis van
risicoanalyse)
Lasten in de begroting 2010 (€)

Baten in de begroting 2010 (€)
6.603.369

40.198.502

Wettelijk kader
- Artikel 212 Gemeentwet
- Invorderingswet
- Artikel 220 t/m 229 Gemeentewet, m.u.v. artikel 225
- Artikel 255 Gemeentwet (kwijtschelding)
Relatie met de toekomstvisie
• Meer middelen kan de gemeente genereren door de inkomsten uit het gemeentefonds, ozb,
parkeren en toerisme op peil te houden. Scenario C betekent investeren in de toekomst van
Valkenswaard door selectief middelen te investeren. Daarmee is dit scenario potentieel op een
neutraal saldo te houden.
Basisscenario
• Technische maatregelen die maximale financiële speelruimte geven
• Kritisch kijken naar noodzakelijkheid reserves
• Adequate onderhoudsvoorzieningen
• Evenwicht structurele uitgaven en structurele inkomsten
• Voldoende Algemene Reserve i.r.t. risico’s
Structurele ruimte in de begroting
Op basis van een analyse van de begroting 2010 en de jaarrekeningresultaten van 2006 tot en met
2009 is nagegaan op welke budgetten er gedurende deze jaren sprake is van onderbesteding. Voor dit
programma zijn er geen budgetten met structurele ruimte.
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Keuzemogelijkheden
Cat

Onderwerp

2011

2012

2013

2014

I

Invoeren hondenbelasting

150.000

150.000

150.000

150.000

I
F
I
B
B
F

Verhogen WOZ met 5% extra per jaar
Loslaten systematiek bespaarde rente
Precariobelasting netwerken en kabels
Samenwerken op gebied van belastingen/WOZ
Screening reserves
Verhogen afschrijvingstermijnen eigendommen

150.000
pm
pm
pm
pm

300.000
165.000
pm
pm
pm
pm

450.000
310.000
pm
pm
pm
pm

600.000
310.000
pm
pm
pm
pm

Totaal

300.000

615.000

910.000

1.060.000

Toelichting keuzemogelijkheden
Functie

Financiering

Keuzemogelijkheid

Invoeren hondenbelasting
In Valkenswaard wordt nog geen hondenbelasting geheven. De keuze is om
deze belasting te gaan invoeren. Ook uit de benchmark met ander gemeenten
blijkt hier ruimte te bestaan.

Maatschappelijk effect

“Bestedingsruimte” van de burgers (en bedrijven) wordt beperkt als gevolg
van (hogere) belastingheffing.

Effect interne organisatie

Inning belasting.

Financieel effect

Hondenbelasting, landelijk gemiddeld 1 hond per 10 inwoners, tarief € 60
levert
€ 180.000 te verlagen met € 30.000 perceptiekosten is netto
€ 150.000.

Functie

Financiering

Keuzemogelijkheid

Verhogen inkomsten WOZ 5% extra per jaar
Opbrengst OZB woningen is geraamd op € 3.070.000. 1% verhoging is dan €
30.700. De theoretische onbenutte belastingcapaciteit van € 1.068.070.
Overwogen kan worden om de tarieven jaarlijks cumulatief met 5% te
verhogen.

Maatschappelijk effect

Hogere lasten voor burgers.

Effect interne organisatie

Inning belastingen.

Financieel effect

Een verhoging met 5% cumulatief per jaar levert extra inkomsten op van €
150.000 in 2011 tot € 600.000 in 2014.
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Functie

Financiering

Keuzemogelijkheid

Precariobelasting netwerken en kabels
Het demissionaire kabinet is naar aanleiding van uitspraak van de Raad van
State teruggekomen op een eerder besluit om nutsbedrijven en netbeheerders
vrij te stellen van precariobelasting. Gemeenten mogen daardoor belastingen
op de kabels en leidingen blijven heffen. Op dit moment heffen ongeveer 40
gemeenten een kabeltaks. De mogelijkheid zou voor onze gemeente kunnen
worden onderzocht.

Maatschappelijk effect

Mogelijk effect is dat bedrijven de kosten doorbelasten in de energietarieven.

Effect interne organisatie

Heffing belasting.

Financieel effect

pm

Functie

Financiering

Keuzemogelijkheid

Samenwerken op gebied van belastingen/WOZ
Onderzocht kan worden of samenwerking met andere gemeenten (A2) en
eventueel het waterschap mogelijk is. Afhankelijk van de kosten van integratie
(o.a. systemen) blijken uit ervaringen van andere gemeenten op termijn
besparingen mogelijk tussen 10% en 20% van de uitvoeringskosten.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Afhankelijk van organisatievorm.

Financieel effect

pm

Functie

Financiering

Keuzemogelijkheid

Screening reserves
• Reserves af te wikkelen activiteiten ouder dan 2 jaar vervallen
• Screening van overige reserves
Nader onderzocht moet worden welke reserves kunnen vrijvallen

Maatschappelijk effect

Mogelijk niet uitvoeren van deel van voorgenomen beleid

Effect interne organisatie

Geen

Financieel effect

pm

Functie

Financiering

Keuzemogelijkheid

Verhogen afschrijvingstermijnen eigendommen
De gemeente is vrij om – behoudens termijnen voor onderwijshuisvesting – te
bepalen welke afschrijvingstermijn voor activa worden gehanteerd. Deze
termijnen worden vastgelegd in de nota afschrijving en waardering. Door
versneld af te schrijven op investering van maatschappelijk nut en/of
afschrijvingstermijnen te verlengen waar dat technisch verantwoord is (als
vaststaat dat de technisch levensduur langer is dan de afschrijvingstermijn)
kunnen jaarlijkse kapitaallasten worden verminderd. Het effect is afhankelijk
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van de gekozen methode (lineair versus annuitair afschrijven). Nader
onderzocht zou kunnen worden of dit voor de gemeente effect kan opleveren.
Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

pm

Functie

Financiering

Keuzemogelijkheid

Loslaten systematiek bespaarde rente
Gemeenten hebben de keuze om bespaarde rente bij te schrijven op het eigen
vermogen. Voor Valkenswaard bedraagt de bespaarde rente ongeveer 1
miljoen. Daarvan wordt een deel toegevoegd aan een budget incidentele ruimte
van € 375.000. Vanaf 2011 kan een deel van die ruimte structureel worden
ingezet.

Maatschappelijk effect

Geen.

Effect interne organisatie

Geen.

Financieel effect

De ruimte uit bespaarde rente loopt op van € 165.000 in 2011 naar € 310.000
vanaf 2012.
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Bijlage 3: overzicht producten naar globale indeling wettelijk – niet-wettelijk begroting 2010

Functie Omschrijving Functie

Saldo van lasten en baten
(exclusief kapitaallasten)
wettelijk deels
niet
niet verplicht in categorie “deels
wettelijk wettelijk wettelijk”

PROGRAMMA 0
001
002
003
004
005
006

BESTUURSORGANEN
BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE
BURGERZAKEN
BATEN SECRETARIELEGES
BURGERZAKEN
BESTUURLIJKE SAMENWERKING
BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN
REKENKAMER

x
x

Dorpsraad, wijkraad
voorlichting

X
X
X
x

PROGRAMMA 1
120
140

BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING x
OVERIGE BESCHERMENDE
x
MAATREGELEN
PROGRAMMA 2
x

210
211
214
215
240

WEGEN, STRATEN EN PLEINEN
VERKEERSMAATREGELEN TE LAND
PARKEREN
BATEN PARKEERBELASTING
WATERKERING, AFWATERING EN
LANDAANWINNING

Openbare verlichting, straatreiniging,
straatmeubilair
x
x

x

PROGRAMMA 3
x
310
311
341

HANDEL EN AMBACHT
BATEN MARKTGELDEN
OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT
EN VISSERIJ

Straatmarkten, sociaal-economische
zaken, gronden en gebouwen
x
x

PROGRAMMA 4

443

OPENBAAR BASISONDERWIJS
ONDERWIJSHUISVESTING
BIJZONDER BASISONDERWIJS
ONDERWIJSHUISVESTING
BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS,
EXCL. ONDERWIJSHUISVESTING
BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS
ONDERWIJSHUISVESTING

480

GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN EN
LASTEN ONDERWIJS

421
423
432

x
x
x
x
x
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PROGRAMMA 5
510
511
530
531
540
541
550

OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK
VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK
SPORT
GROENE SPORTVELDEN EN TERREINEN
KUNST
OUDHEIDKUNDE /
MUSEA/ARCHIEF/MONUMENTEN
NATUURBESCHERMING
x

x
x
x
x
x
Musea, subsidies, beiaard
x
x

560
580

OPENBAAR GROEN EN
OPENLUCHTRECREATIE
OVERIGE RECREATIEVE
VOORZIENINGEN

Groen, beplanting, gras,
onkruidbestrijding, recreatie, toerisme,
bloemencorso, evenementen,
kinderboerderijen, visvoorzieningen,
kermissen
x

PROGRAMMA 6
610
611
612
614
620
621
622
630
650
652

BIJSTANDSVERLENING
WERKGELEGENHEID
INKOMENSVOORZIENINGEN VANUIT
HET RIJK
GEMEENTELIJK MINIMABELEID
MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN
ADVIES
VREEMDELINGEN
WMO
SOCIAAL-CULTUREEL WERK
KINDERDAGOPVANG
VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PROGRAMMA 7
711
714
715
716
721
722
723
724
725
726
732

AMBULANCEVERVOER
OPENBARE GEZONDHEIDSZORG
JEUGDGEZONDHEIDSZORG (uniform deel)
JEUGDGEZONDHEIDSZORG (maatwerk
deel)
AFVALVERWIJDERING EN VERWERKING
RIOLERING EN WATERZUIVERING
MILIEUBEHEER
LIJKBEZORGING
BATEN REINIGINGSRECHTEN EN
AFVALSTOFFENHEFFING
BATEN RIOOLRECHTEN
BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PROGRAMMA 8
810
820
822
823
830

RUIMTELIJKE ORDENING
WONINGEXPLOITATIE / WONINGBOUW
OVERIGE VOLKSHUISVESTING
BOUWVERGUNNINGEN
BOUWGRONDEXPLOITATIE

x
x
x
x
x
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Bijlage 4: overzicht groslijst niet nader uitgewerkte keuzemogelijkheden
Programma Algemeen bestuur
Minder art. 213a-onderzoeken
Omvang griffie naar 1 FTE (nu 1,4 FTE)
Minder onderzoeken rekenkamercommissie
Verminderen verzenden papieren verslagen raadsleden+achterban
Aanpassen faciliteiten o.b.v. rechtspositiebesluit raadsleden
Versobering wijkgericht werken
Versobering leefbaarheidsbudgetten
Samenwerken op gebied van verzekeringen
Gezamenlijke realisatie/aanschaf (met andere gemeenten) van voorzieningen (voorbeeld AS400, zwembad,
sporthal, etc.)
Taakverdeling tussen gemeenten (bijvoorbeeld groenonderhoud gemeente A, systeembeheer gemeente B) (wet van
de comparatieve voordelen)
Vereenvoudigen cyclische producten/rapportages/procesbeschrijvingen (lean management)
De volgende keuzes hebben te maken met interne bedrijfsvoering en liggen primair bij het college
Bedrijfsmatig werken/lean management: minder overleg, verlies uit processen, concentratie op afronden enkele
projecten tegelijk, structurering werk, minder instrumentele beheersing
Beter benutten bestaande applicaties
Reduceren werkplekken/flexibele werkplekken
Investeren in kostenbewustzijn medewerkers – eigen procesanalyse
Verminderen externe inhuur/in dienst nemen medewerkers in algemene dienst/breed inzetbaar
Versobering centrale communicatie en voorlichting/meer inbedden in vakteams
Verder gaande digitalisering
Plaatsen alle orders via centrale inkoop/samenwerken op gebied van inkoop
Beperken bodediensten avonden en weekenden
Sluiten gemeentehuis op vrijdagmiddag
Besparen op abonnementen en vakliteratuur
Verzenden post medewerkers (o.a. salarisstroken) per email
Beperken aantal uren roken op terras
Afschaffen PIZ-cursus
Afschaffen afscheidsrecepties (vrijwillige vertrekkers, niet-vrijwillige vertrekkers, bij diensttijd-/ambtsjubileum)
Meer sturen op betaaltermijnen
Digitaliseren archiefstukken
Onderzoeken noodzakelijke overhead
Afschaffen tijdsregistratie WBU
Afschaffen aanwezigheidsregistratie
Vast roosteren ADV en minstens 2 weken aaneengesloten verlof
Afschaffen variabele werktijden
Centraliseren werkzaamheden i.k.v. start nieuwe medewerkers
Toepassen Tilburgs model (vaste formatie met flexibele schil)
Gebruik open office software
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Programma Verkeer en Vervoer
Verminderen aantal verkeersborden
Verlagen kwaliteitsniveau straatmeubilair/ verlagen kwaliteitsniveau bij vervanging/verminderen
straatmeubilair/minder onderhoud
Verlengen geldigheid parkeervergunningen
Programma Economische zaken
Kostendekkendheid weekmarkt
Verhuur grond voor bedrijfsmatige activiteiten zoals reclame
Programma Onderwijs
Bekostiging leerlingenvervoer versoberen (kilometergrens, eigen bijdrage)
Onderzoeken of kosten onderwijshuisvesting kunnen worden verlaagd (gelet op benchmark)
Kosten leerlingenvervoer beheersen door minder verwijzing leerlingen naar speciaal onderwijs
Optimaliseren gebruik voorzieningen Were Di (keuken, technische middelen) i.c.m. sociaal-culturele activiteiten
Programma Cultuur en recreatie
CMD: Verbeteren doelmatigheid o.a.door docentenpool , samenwerken andere instellingen
CMD: Sponsoring van uitvoeringen/externe subsidies
Bezettingsgraad voorzieningen binnen basisscenario verhogen o.a. door commerciële activiteiten
Sluiten bibliotheek
Sluiten zwembad/alternatieven: vervoer Tongelreep, overeenkomst particulier zwembad
Opheffing atletiekbaan
Beëindiging van subsidie gemeentelijke monumenten
Overdragen beheer sportaccommodaties aan verenigingen
Samenwerken/fuseren grote gesubsidieerde instellingen
Verhuur ruimte bibliotheek voor WMO-loket
Versoberen onderhoud sportterreinen (vergelijking landelijke onderhoudsnormen)/ overcapaciteit velden)
Huren accommodaties etc.marktconform (geen verkapte subsidies)
Samenwerken met buurgemeenten m.b.t. gebruik materieel
Terrassen (winter-)markt, geen recht van opstal, gemeente betaalt OZB
Precariobelasting winter- en zomerterrassen, controle hierop
Afschaffen indirecte subsidie in de vorm van ondersteuning bij evenementen
Beëindigen organisatie kermissen
Verkopen snippergroen
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Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Meer ruimte voor vrijwilligers i.p.v. professionals (advies “De wijk nemen” over gemeenschapszorg, Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling)
Meer prestatiegericht subsidiëren (beleidsgestuurde contractfinanciering)
Duurzaamheidsmaatregelen accommodaties, daling exploitatielasten
SRE Arbeidsmobiliteitsplan financieren uit Participatiedeel
Goedkopere aanbesteding WMO door voorkeur van cliënten minder en prijs meer gewicht te geven
WMO: uitgaan van vertrouwen:
• indicatiestelling andere behandelaar overnemen
• verstrekken voorzieningen zonder indicatie/toetsing vooraf/steekproefsgewijs achteraf/streng sanctioneren
bij misbruik
WMO: meer welzijn, minder zorg: eenvoudige hulp door burgers
Programma Volksgezondheid en milieu
Herijken beleid afvalverwijdering: alternatieven huidige PPS met Cure
Onderzoeken samenvoegen contracten verwerkingstarieven GFT en restafval
Actievere handhavingscommunicatie
Beter handhaven illegale bouwwerken
Defibrilatoren sportverenigingen
Natuur- en milieueducatie wordt meer overgelaten aan vrijwilligers en deel van locaties wordt afgestoten
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Afschaffen welstandscommissie
Welstandstoetsing (model Boekel/flitsvergunning/terugtredende overheid)
Verkopen snippergroen
Hoogte bouwleges
Innen bouwleges voor vergunningafgifte
Handhaven illegale bouw, genereren OZB
Programma Financiering
Verhogen precariobelasting
Verhogen toeristenbelasting/toepassen model Amsterdam
Verhogen reclamebelasting
Herfinanciering leningen
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