Bijlage 1 bij notitie 7 juli 2020: suggesties en aandachtspunten vanuit samenleving en fracties
Kansenlijst ingebrachte zaken bij Perspectiefnota 2021-2024
Een lijst met diverse ideeën en wensen. Ze zijn niet allemaal in geld te waarderen of uit te drukken in concrete besparing. Een aantal ideeën kan op termijn mogelijk leiden tot besparingen.
Waar mogelijk is aangegeven wat het financieel oplevert.
Kolom1
Kolom2
Voorstel
Wat levert dit financieel op?
1 Wijkraad Eerbeek
Zorg over: De veiligheid in de openbare ruimte, de verloedering die dreigt te ontstaan,
Zuid
de infrastructuur, de kostenoverschrijdingen in het sociaal domein en het gebrek aan
control, het wisselende beleid mbt onroerend goed en het afboekingsrisico op het
Burgersterrein, de permanente politieke wisselingen met financiële gevolgen en de
omvang van het college.
2 Wijkraad Eerbeek
Gezien de omvang en aard van de problemen rijst de vraag of de gemeente in staat is
Zuid
deze problemen zelfstandig het hoofd te bieden; en nog reële overlevingskansen
heeft.
3 Wijkraad Eerbeek
Een eventuele grotere rol van wijk- en dorpsraden vraagt om eenduidig omschreven
Zuid
verantwoordelijkheden, opdat de wijk- en dorpsraden kunnen beoordelen of zij die
verantwoordelijkheden op zich willen nemen.
4 Wijkraad Eerbeek
Er moeten fundamentele keuzes worden gemaakt om de gemeente weer gezond te
Zuid
maken. Hiervoor is expliciet de gemeenteraad aan zet.
Kijk bij het maken van keuzes naar de oorzaken en de daarop geënte oplossingen van
de financiële problemen: het kan niet zo zijn, dat inwoners straks onverkort de
rekening gepresenteerd krijgen.
5 Dorpsraad Brummen Goed gebruik maken van deze kennis en handen van de dorpsraad spaart mogelijk
ambtelijke capaciteit uit.

Moeilijk financieel te ramen, samenwerking kan draagvlak en betere
oplossingen opleveren, maar kost vaak meer dan minder ambtelijke
inspanningen.

welk uitgangspunt zou hier bij passen?
We willen onze basis op orde hebben.

We willen onze basis op orde hebben.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Ambities formuleren we alleen als er budget is om ze te
kunnen realiseren.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

6 Dorpsraad Brummen Niet korten op het budget en veel meer gebruik maken van de betrokkenheid van de
dorpsraad en haar denktank, inzetbaarheid, organisatievermogen van burgers, etc.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

7 Dorpsraad EerbeekHall
8 Dorpsraad EerbeekHall
9 Dorpsraad EerbeekHall

We willen onze basis op orde hebben.

De vraag 'waar zijn we als gemeente van' beantwoorden en daar dan consequenties
aan verbinden.
In algemene zin mist monitoring. Goede monitoring kan alleen als de kaders, keuzen,
middelen en doelen -vooraf- goed zijn vastgesteld en geformuleerd.
Verantwoordelijkheden behoren daar gelegd te worden waar ze horen. Waartoe
inwoners daarnaast aanvullend, ondersteunend, opbouwend, stimulerend etc. bereid
zijn, is wenselijke, belangrijke en onmisbare inbreng.

10 gezamenlijke dorps- Er zijn in het verleden veel suggesties over bezuinigingen gedaan door
en wijkraden
maatschappelijke organisaties; breng deze in lijn met de stelling om meer aan de
samenleving over te laten en bezuinigingen daar te halen waar zaken dan niet meer
worden gedaan, nl de gemeente.
11 Landal Coldenhove Bevriezen van tarieven toeristenbelasting in 2021 (dus niet indexeren)

12 Landal Coldenhove
13 Sportkompas
14 Sportkompas
15 Sportkompas
16 Sportkompas
17 VVD

Bij de begrotingsbehandeling bezien hoe de toeristische sector er voor staat en evt.
overwegen de tarieven te verlagen ten opzichte van 2020.
Sport en goed bewegen voorkomt gezondheidsklachten wat op termijn leidt tot lagere
medische kosten
Sport heeft een sociaal element in zich voor zowel kinderen (leren samenwerken) als
ouderen (voorkomen sociaal isolement),
Sport zorgt voor verbinding tussen individuen en groepen.
Sportkompas is één van de organisaties die het fundament zijn voor en onder de
Brummense samenleving
Sluiting gemeenteloket Eerbeek en verkoop gebouw

18 VVD

Medewerkers structureel twee dagen per week thuis laten werken, geeft ruimte om
SWB in gemeentehuis te huisvesten. Pand Plein 5 herontwikkelen.

19 VVD
20 VVD

Bijdrage aan bibliotheek in vier jaar afbouwen naar nul euro en eventueel overdracht
aan scholen.
Privatiseren, afstoten of sluiten zwembad in Brummen.

21 VVD

Alle vergunningen en verhuur sportaccommodaties kostendekkend

22 VVD

Centrumplan Brummen: vaart maken met herontwikkeling Graaf van Limburg
Stirumplein

We willen onze basis op orde hebben.
Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.

Als de samenleving taken zelf uitvoert en dit goedkoper doet dan de
gemeente, dan kan dit een bezuiniging opleveren.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Tegemoetkomen aan deze wens levert in 2021 circa 20.000,- minder
gemeentelijke inkomsten op. Meerjarig betekent dit in 2022, 2023 en
2024 respectievelijk 40K, 60K en 80K minder inkomsten.

Niet direct te becijferen, dit is een lange termijn effect.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Een samenleving waarin inwoners veel sporten en bewegen heeft
minder zorgkosten op Jeugdzorg, Wmo en welzijnswerk.
Een sterke sociale samenhang leidt tot minder overheidskosten.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
We willen onze basis op orde hebben.

Besparing van € 25.000 structurele exploitatielasten. Incidenteel een
We willen onze basis op orde hebben.
opbrengst als de verkoopwaarde hoger is dan de boekwaarde van €
375.860. Daarnaast op termijn enige besparing aan salariskosten agv
minder openstellingsuren.
Opbrengst afhankelijk van herontwikkelingsmogelijkheden pand Plein 5 We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
en aanpassingskosten gemeentehuis.
Na vier jaar structureel € 385.000 minder subsidie-uitgaven. Wellicht
Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
meerjarige frictiekosten als nadeel.
Niet eenvoudig te becijferen, sterk afhankelijk van het wenselijke
Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
scenario en marktomstandigheden. Wellicht meerjarige frictiekosten als
nadeel.
Kostendekkendheid vergunningen: Op dit moment loopt het onderzoek We willen onze basis op orde hebben.
naar de kostendekkendheid van leges nog. In de begroting ramen we
een budget om in 2021 de kostendekkendheid van de verhuur van
accommodaties in beeld te brengen.
Vergt nadere doorrekening in een op te stellen grondexploitatie.

Ambities formuleren we alleen als er budget is om ze te
kunnen realiseren.

Kolom1

Kolom2
23 VVD
24 VVD

Wat levert dit financieel op?
Uitkomsten externe scan afwachten.
Uitkomsten externe scan afwachten.

welk uitgangspunt zou hier bij passen?
Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.

25 VVD
26 VVD

Voorstel
Minimabeleid; doelgroep beperken tot 100% van het sociaal minimum
Bijzondere bijstand: kunnen we onderdelen door een private organisatie laten
oppakken, gesponsord door bedrijven? (voorbeeld: Leergeld Lochem)
Strengere selectiecriteria hanteren bij huishoudelijke hulp Wmo
1 wethouder minder, drie wethouders van 0,75 fte

Uitkomsten externe scan afwachten.
Structureel levert het € 90.000. Er is mogelijk wel een inverdientijd ivm
evt. wachtgeldverplichting. Naast het structurele voordeel ook minder
risico op wachtgelduitkeringen en re-integratiekosten.

Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
We willen onze basis op orde hebben.

27 VVD

Stoppen met burgerpanel

28 VVD

Minder fte inzetten op Communicatie en Combinatiefunctionarissen

Dit levert circa € 7.000 besparing op er vanuitgaande dat er geen kosten We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
zijn voor een alternatieve raadpleging.
Afhankelijk van hoeveel minder. Op korte termijn geen besparing ivm
Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
vaste dienstverbanden. Combinatiefunctionarissen worden voor 60% gedekt
vanuit rijksinkomsten, dus een evt. bezuinging levert maximaal 40% van de
huidige kosten op.

29 VVD

31 VVD
32 VVD

Afhankelijk van hoe 'stop' wordt gedefinieerd. Vragen die bijvoorbeeld
opkomen zijn: hoe om te gaan met cao-verplichtingen, met nieuwe
wettelijke taken, met ambities waar de raad budget voor capaciteit
(=loon) voor vrijmaakt?
Organisatie omvormen tot opleidingsgemeente a la Go Ahead Voetbalschool (talenten Niet te becijferen wat dit financieel betekent.
aantrekken, er van profiteren en na een paar jaar weer laten gaan)
Subsidieplafond verlagen
Afhankelijk van de mate van verlaging.
Geen uitvoering van moties en amendementen zonder financiële dekking
Geen besparing, maar voorkomt uitgaven die niet zijn gedekt.

33 VVD

Maaien van bermen en veldjes overlaten aan wijken, bewoners, verenigingen.

34 VVD

Simpele overkapping met zonnepanelen realiseren boven parkeerterrein
gemeentehuis.
Ontwikkelen van alternatief voor Burgersterrein (wonen, wonen/huisgebonden
bedrijvigheid / bedrijfskavels) zodat het tekort lager wordt.

30 VVD

35 VVD

Een stop op de loonsom van de ambteijke organisatie

36 VVD

Onderzoek naar privatiseren buitendienst inclusief machinepark

37 VVD

Voorafgaand aan de vraag 'wat voor gemeente willen we zijn' eerst de vraag
beantwoorden 'kunnen en willen we nog een gemeente zijn?'. Scenarioonderzoek
naar behoud van zelfstandigheid of nog intensievere samenwerking met andere
gemeenten en na te gaan of bedrijven en inwoners dan niet beter af zijn.

38 VVD
39 VVD
40 VVD

In augustus extra bijeenkomst waarin college terugkoppelt wat ze met de suggesties
doet en welke financiële consequenties dit heeft.
Taken sociaal domein alleen indien wettelijk noodzakelijk
Onderzoek naar afstoten gemeentelijke diensten

41 VVD

Geen nieuwe verhoging OZB en toeristenbelasting

42 CDA

46 DB

Om financieel in control te komen moet de basis op orde zijn, dat betekent dat de
gemeente niet overal meer tot in detail de verantwoordelijk draagt, maar los durft te
laten en zich beperkt tot datgene wat echt noodzakelijk is.
Inwoners die zorg nodig hebben moeten die zorg krijgen, maar aan beide kanten van
de keukentafel ligt de opdracht om te kijken hoe dat zo goed mogelijk kan en past
binnen de financiële kaders.
Onderzoek de organisatie en het sociaal domein op sturing of effectiviteit en op
output.
Doorbreek vaker de bureaucratie, durf te kijken naar de intentie achter de regelgeving
en geef inwoners meer ruimte om met elkaar tot een oplossing te komen. Je hoeft als
gemeente niet overal bij betrokken te zijn.
In overleg met inwoners bezien wat inwoners kunnen overnemen van de overheid.

47 DB
48 DB
49 DB

Minder uitgeven aan communicatie
Minder uitgeven aan wethouders
Minder uitgeven aan gebouwen, alleen noodzakelijke huisvesting behouden.

50 DB

Schuldenlast verminderen

51 DB
52 DB

Zorg buiten het gemeentehuis zetten
Samenwerking binnen Gemeenschappelijke Regelingen financieel beter in de hand
houden

53 PvdA

Versterken van publieke diensten

43 CDA

44 CDA
45 CDA

Levert bijdrage aan sociale cohesie en betrokkenheid, vanuit financieel
oogpunt is besparing waarschijnlijk klein of negatief als alsnog
gemeentelijke inzet nodig is.
Geen besparing op korte termijn, past wel in
duurzaamheidsdoelstellingen.
Afhankelijk van de invulling van het alternatief hoeft er dan minder tot
niet te worden afgeboekt. Op dit moment niet realistisch omdat de
provincie het planologisch kader voor een LCE opstelt via een
inpassingsplan.
Niet op voorhand in te schatten, ivm frictiekosten geen kortetermijnbesparingen.

Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
Ambities formuleren we alleen als er budget is om ze te
kunnen realiseren.
Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.

We willen onze basis op orde hebben.
Ambities formuleren we alleen als er budget is om ze te
kunnen realiseren.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Ingepland op 27 augustus 2020.
Uitkomsten externe scan afwachten.
Onzeker wat dit oplevert, in elk geval op korte termijn alleen kosten.
Wellicht gaan kosten voor de baat uit.
Dit levert financieel niets op.

Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Afhankelijk van concrete keuzes.

Ambities formuleren we alleen als er budget is om ze te
kunnen realiseren.
We willen onze basis op orde hebben.

Afhankelijk van hoe inwoners deze opdracht invullen.

Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.

Uitkomsten externe scan afwachten.

We willen onze basis op orde hebben.
Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.

Dit kan financieel wat opleveren als inwoners het volledig overnemen
en de gemeente geen back-up achter de hand hoeft te houden voor als
de inwoners de taak weer teruggeven.
Afhankelijk van mate waarin de raad wil minderen.
Afhankelijk van de gekozen formatie-omvang van het college.
Verkoop van vastgoed dat we niet in gebruik hebben levert een
incidenteel voordeel op.
Vermindering rentelasten is afhankelijk van de mate van vermindering
van de schuldenlast.
Uitkomsten externe scan afwachten.
Niet financieel uit te drukken, begrotingen en jaarstukken van
gemeenschappelijke regelingen worden jaarlijks in de raad
geagendeerd.
Dit levert financieel niets op.

Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.

We willen onze basis op orde hebben.
We willen onze basis op orde hebben.
We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Kolom1

Kolom2
54 PvdA
55 PvdA

Voorstel
In dialoog met de samenleving bekijken wat voor gemeente we willen zijn
Financiën niet het meest bepalend laten zijn, maar de prioriteit van beleid.

56 PvdA

Sociaal Domein heeft hoogste prioriteit, maar wel kritisch kijken hoe de taken worden Uitkomsten externe scan afwachten.
uitgevoerd.
Financieel probleem niet oplossen door lokaal te bezuinigen, de oorzaken liggen in
Den Haag, zoals het abonnementstarief Wmo.
Uitvoering sociaal domein goed onder de loep nemen. Daadkrachtiger, slagvaardiger, Uitkomsten externe scan afwachten.
efficiënter. Alleen hulp aan hen die het echt nodig hebben.
Schaalgrootte Brummen heeft voordelen, niet opschalen want dat gaat ten koste van
betrokkenheid.
Duidelijke keuzes maken, mits het niet automatisch leidt tot vermindering van
voorzieningen.
Investeringen in centrum Brummen en Eerbeek temporiseren.
Temporisatie levert incidentele voordelen op, huidige insteek is 'eerst
verdienen, dan uitgeven'.
Minder gemeentelijke dienstverlening, inzicht in kerntaken.
Afhankelijk van welke diensten (kunnen) worden verminderd.

57 LB
58 LB
59 LB
60 LB
61 LB
62 LB
63 LB

64 LB

Onderhoud openbare ruimte op acceptabel niveau brengen zonder
kapitaalvernietiging. Bezien of investeringen kunnen worden uitgesteld of
afschrijvingstermijnen kunnen worden verlengd.
Beheer van openbare ruimte stimuleren

65 LB

Aandacht voor inbreidingslocaties woningbouw in de kernen

66 GL
67 GL

Minder intensief maaibeheer, inzet schapen
Laat hulpverleners hulpverleners zijn en geen ambtenaren. Cliënten zelf laten
meedenken
Stimuleren van oplossend vermogen van de samenleving, laat het los

68 GL
69 GL
70 GL
71 GL

72 GL
73 GL

74 GL
75 D66
76 D66
77 D66
78 D66
79 D66
80 D66

TvE uit de organisatie, of langdurige overeenkomsten met lokale aanbieders, loslaten
en vertrouwen.
Minimaal onderhoud wegen, begaanbaar en basis. Laat het los
Grondhouding duurzaamheid leidt op termijn tot besparingen

Wat levert dit financieel op?
Dit levert financieel niets op.

Snel harmoniseren actualiseren van financiële spelregels.

82 D66

Flexibeler zijn om veranderingen in beleid te kunnen volgen; bijvoorbeeld
uitgangspunt bij huisvesting is huren ipv kopen.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
Ambities formuleren we alleen als er budget is om ze te
kunnen realiseren.
Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.

Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
Uitkomsten externe scan afwachten.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Wegenonderhoud was minimaal de afgelopen tien jaar.
Kost gaat voor de baat uit kan gehanteerd worden als het gaat om
gemeentelijke kosten en gemeentelijke baten. Als de baten buiten de
gemeentebegroting landen, dan werkt dit mechanisme niet.

We willen onze basis op orde hebben.

We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.

Solidair en sociaal zijn vergt duurzaam, doelmatig en doeltreffend werken.
Balans zoeken tussen wat we moeten doen en hoe wat dat doen. Daarom zijn
duidelijke keuzes noodzakelijk.
Bezuinigen, maar ook controle hebben en politieke stabiliteit. En keuzes maken.

81 D66

Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.

Uitstel van investeringen kan niet in samenhang met het op een
We willen onze basis op orde hebben.
acceptabel niveau brengen zonder kapitaalvernietiging. Daarvoor is er al
teveel bezuinigd afgelopen jaren.
Levert bijdrage aan sociale cohesie en betrokkenheid, vanuit financieel Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
oogpunt is besparing waarschijnlijk klein.
Levert incidenteel financieel voordeel op als de gemeente
We willen onze basis op orde hebben.
grondeigenaar is van de te ontwikkelen locaties.
We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
Uitkomsten externe scan afwachten.
We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Kortere en snellere lijnen tussen samenleving en organisatie.
Op zoek gaan naar strategische samenwerkingspartner om op specialistische
onderwerpen mee samen te werken. Zo goed mogelijke dienstverlening tegen zo laag
mogelijke prijs.
We kunnen en hoeven niet alles zelf, meer loslaten.

Basis op orde in onderwijshuisvesting, wil een school meer, dan ligt daar ook het
initiatief.
Toegang tot sociale en maatschappelijke diensten waarborgen op een manier die vol
te houden is.
Op gebied van omgeving, milieu en energie is gemeente de mee-werker.
Kaderstellend en balans in wat gemeente doet en wat samenleving zelf doet.

welk uitgangspunt zou hier bij passen?
We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
Ambities formuleren we alleen als er budget is om ze te
kunnen realiseren.

Wat de samenleving zelf kan, nemen we niet uit handen.
We willen onze basis op orde hebben.
We willen onze basis op orde hebben.
Uitkomsten externe scan afwachten.

We willen onze basis op orde hebben.
We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.

Levert niet meteen een te becijferen financieel voordeel op, maar zorgt We willen onze basis op orde hebben.
wel voor meer control.
We willen onze basis op orde hebben.

