Amendement.
Agendapunt:
4
Voorstel nummer: 2010- 131
Onderwerp:
Vaststellen Raadsbegroting 2011
bezuinigingstaakstelling voorde komendejaren
DeRaadvandegemeenteHeerhugowaardinvergaderingbijeenop 11november2010;
Besluit:
Ondergetekendenstellenvoorhetvoorgestelde collegebesluit nr. RB2010131, besluit a.
2tewijzigen als volgt:
a.2.
inte stemmen metde inbijlage 1van dit voorstel opgenomen scenario 2ter invulling
van de inde raadsbegroting 2011opgenomen taakstelling met uitzondering van het
volgende:
- toevoeging vande punten 34,56,58, 71, 74,75,76,77,86,89en 90 uitde
Beleidsnotitie Bezuinigingen 2010welke nietzijn opgenomen inscenario 2;
- verwijdering van de punten 53,62 en 73 uit scenario 2en derhalve niet meete
nemen inde bezuinigingen;
- bij het punt60 (Remedialteaching) op het niveauvan 2011te houden en bij
de voorjaarsnota 2011de raadte informeren, naoverleg met het onderwijs,
welke consequenties eeneventuele bezuiniging heeft en hoeveel leerlingen
hiervangebruik maken;
- bijdepunten65en66 (ISP)de subsidie op het niveauvan2011tehouden,
en bijdevoorjaarsnota 2011de raad een nieuw subsidiebeleid te presenteren
die gebaseerd isop projectafspraken, om vervolgens op basisvan deze
nieuwe subsidieverordening hetvolume van het ISP-budget voor 2012 en
volgendejaren vast testellen;
- de bovenstaande wijzigingen inte lezen aan de hand van onderstaande
toelichting.
Toelichting:
Van belang isdat bijdevoorjaarsnota 2011daadwerkelijk keuzes gemaakt kunnen
worden waar welenwaar niet op bezuinigd gaatworden. Datwilzeggen dat de
inzichtelijk te maken bezuinigingen voor bijvoorbeeld hetjaar 2012 hoger uitvallen
dandetaakstelling ad€ 1.6 min.Vervolgens kande raad op basisvan die informatie
bijde voorjaarsnota toteen eigen afweging komendievoldoet aandetaakstelling.
34.Afstoten parkeergarages.
Inbeeld brengenwatde gevolgen opdit beleidsterrein kunnen zijnen eventuele
financiële risico's bijdevoorjaarsnota 2011.
53. Opheffenmarkten.
Markt centrumwaard moet behouden blijven en devrijdagmarkt ende Stationsmarkt
willenwij eenevaluatie bijdevoorjaarsnota 2012.

56.Afstoten gemeentelijk vastgoed.
Bijdevoorjaarsnota 2011wilde raad hierover geïnformeerd wordenwat de
mogelijkheden zijn, met alledaaraan verbonden consequenties.
58.Kaderm.b.t. realisatie onderwijshuisvesting nieuwe wijken.
Bij devoorjaarsnota 2011wilde raad hierover geïnformeerd wordenwat de
mogelijkheden zijn, metalledaaraan verbonden consequenties.
62. Schoolsportdagen.
Deze bezuiniging weegt niet optegen devoordelen,
dagen inaanraking metalle sportmogelijkheden.

Kinderen komenjuist door deze

71. TaakstellingWNK.
Bijdevoorjaarsnota 2011de raadte informeren over de mogelijkheden om een
bezuiniging doortevoeren opde organisatie en niet opde uitvoering.
73.Maatschappelijke stages.
Met ingangvan2011-2012 moet iedere scholier een maatschappelijke stagelopen.
Kortgezegd houdt de maatschappelijke stage indatjongeren tijdens hun middelbare
schoolperiode actief meedoen metde samenleving, kennis maken met
maatschappelijke verantwoordelijkheid en leren hoede samenleving inelkaar zit.
Uiteraard moeten leerlingen zelf moeite doen omeen stageplek tevinden. Maar
mocht dat problemen opleveren dan heeft degemeente een rol als bemiddelaar,
zoals het ondersteunen van de betrokken organisaties bij het plaatsen vande
stagiaires. Destage kanworden gelopen bijsportverenigingen,jeugd-en
cultuurinstellingen, verzorgingshuizen en allerlei anderewelzijnsinstellingen en
vrijwilligersorganisaties.
Niet vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook met inachtneming van de wensen
van dejeugd dient degemeente de maatschappelijke stageste blijven
ondersteunen.Welwilde raad over de ontwikkelingen van de maatschappelijke
stage bijdevoorjaarsnota 2012 geïnformeerd worden middels een evaluatie.
74-75-76-77Hetbetreft WMO-beleiden Leerlingenvervoer.
86.Kanaalsturing/Aanpassen openingstijden etc.
89.In/Outsourcenvan werkzaamheden.
90.Extrabezuiniginga.g.v. besluitvorming uitvoering taken/beleid.
Bijdevoorjaarsnota 2011wilde raad hierover geïnformeerd worden wat de
mogelijkheden zijn, met alle consequenties daaraan verbonden.

Engaat overtotde ordevan dedag.
Defractiesvan:
H.O.P.

'Christenunie
Amendement
Onderwerp: Dierenbescherming
Deraad van degemeente Heerhugowaard invergadering bijeen op 11november 2010.

Overwegende dat
• dedierenbescherming pasde laatstejaren wat meer subsidieheeft ontvangen voor de
dierenopvangende instanties
• degemeenteeenzorgplicht heeft naar dieren binnen de gemeentegrenzen
• Datdegemeente erbelang bij heeft datbv zieke dieren geenoverlast veroorzaken
• De dierenbescherming reedsveel werkverricht met inzetvan vrijwilligers
• Datdedieren Welzijn notapaskortgeleden isvastgesteld enditgeenfarce mag zijn
• Dieren levende wezenszijn dietot nutoemet weinig middelen zijn opgevangen

Besluitdebezuiniging van 10%tebeperken tot 5%.
engaatover tot deordevandedag.
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Heerhugowaard,5oktober2010
Beknoptvoorstel
Ditvoorstelisdeverbindingtussendedocumentendiewordengeagendeerdvoor uwvergaderingvan
11november2010.
Toelichting
Op 11novemberwordttervaststelling aandeordegesteldderaadsbegroting 2011, deeerste
begrotingvandeze raadsperiode.Eenraadsbegrotingwaarindegevolgenvande recessievoorde
gemeentefinanciënduidelijk zichtbaarzijn.
Evenalsvorigjaar isdevaststellingvanderaadsbegroting exclusief dievandetarievenvoorde
onroerendezaakbelastingen,deafvalstoffenheffing, derioolrechten,de lijkbezorgingrechten ende
leges.
Devaststellingvande belastingverordeningen entarievenstaatopdeagendavan 14december2010.
Terkennisnamewordt udetweede bestuursrapportage 2010aangeboden.Dieisseparaat bijdit
voorstelgevoegd.
a.

Deraadsbegroting 2011

Op 16september isudebegroting2011toegezonden.
Indiebegroting iseensluitend perspectiefvoor2011opgenomen.Voordejaren 2012toten met2014
zijntaakstellende bezuinigingen opgenomenvanrespectievelijk €1,6 min,€2,7 minen€3,6 min.
Deomvangvandetaakstelling istenopzichtevandeVoorjaarsnota 2010toegenomen.Deredenen
hiervanzijnopgenomen indeinleidingvanderaadsbegroting 2011(ziepagina 7vandatdocument).
Vanaf bladzijde 121vandebegroting isdespecificatie perprogrammavermeld.
Indeinleidingvanderaadsbegroting2011isvermelddathetdaaropgenomen perspectief exclusiefde
effecten vande Rijksbezuinigingen endevoorstellen beheer-enonderhoud kapitaalgoederen is.
Eveneenszijnindit perspectief nietmeegenomen deinvullingvande PM-posten uitde Voorjaarsnota

2010.
Ophetmomentdathierover meerinformatie bekendwordtc.q.besluitvorming plaatsvindtzult uover
heteffect hiervanopdebegrotingwordengeïnformeerd (adviesen/of begrotingswijziging).
Indevergadering van24juni2010 heeft ubeslotenominde begrotingsraadvan 11november 2010te
besluitenoverdeinhetmeerjarenperspectief opgenomentaakstelling.
Omtekomentotdeinvullingvandezetaakstelling isdeafgelopen maandeneen zogenaamde "drie
sporenaanpak"gevolgd.

z\

Spoor 1
Debezuinigingsvoorstellen voor2011zijnopgenomenenverwerkt indeVoorjaarsnota 2010.Ditheeft
geresulteerd ineensluitend perspectiefvoor 2011. Hetgaathieromzogenaamde "quickwins"waarbij
ernietofnauwelijkseffecten merkbaarzijnvoordeburgersvan Heerhugowaard.Onderdeel hiervan
zijndevoorstellen ophetgebiedvandegemeentelijke bedrijfsvoering.
Spoor2
Binnendegemeentelijke exploitatie/reserveszijnstructureelonvoldoende middelenaanwezigzijnom
detoekomstige lastenvanbeheerenonderhoudvande(nogterealiseren)voorzieningen opgenomen
inde NBK 1enNBK 2tedekken.Daarnaast heeftderaadop25juni2009eenbesluitgenomen inzake
dedekkingvanhetgrootonderhoudwijken.
Tijdensde uitgebreide commissieSOvan29junizijnaan ude uitkomstenvandeeersteanalyse
gepresenteerd.Op 13september heeftmetueenthemabijeenkomst plaatsgevonden.Tijdensdeze
bijeenkomstzijnscenario's gepresenteerd omdehierbovengeschetste problematiek opte lossen.De
uitkomstenvandeze bijeenkomstzijnbasisvooreen raadsvoorstel dat indebegrotingsraad van11
november aan uter besluitvormingwordtvoorgelegd.
Spoor3
Indebeleidsnotitie bezuinigingen 2010van 11mei2010 zijnperprogramma bezuinigingsmogelijkhedeninbeeldgebracht. Detabellen 1 en2zijn reedsinhetmeerjarenperspectief verwerkten
makenonderdeel uitvanhethierboven benoemdespoor 1. Intabel3zijnvoorstellen opgenomendie
eendirecteffect hebbenopdeHeerhugowaardse samenleving.Hetisaanderaadomhierinkeuzeste
makenenommaatschappelijk draagvlaktecreërenvoordete nemen bezuinigingsmaatregelen.
Indeondersteuningvan uwraadbijhetmakenvandekeuzeszijndevolgendestappengenomen:
1. Enquête Burgerpanel
Deintabel3vandebeleidsnotitie bezuinigingenvoorstellen voor bezuinigingsmaatregelen zijninhet
kadervaneenenquêteonder hetzogenaamde burgerpanel (bestaande uiteengroepvan400
inwonersdieeenafspiegelingvormenvande inwonersvandegemeente)twee pakketten
samengesteld,pakketAwaarin beperktwordt bezuinigdopveiligheid,nadrukkelijkwordt bezuinigdop
stedelijk beheer, nadrukkelijkwordt bezuinigdopgrotegesubsidieerde instellingenenbezuinigdwordt
opdedienstverlening enpakket Bdathieraangespiegeldis.Deuitkomstenvandezeenquêteonder
hetBurgerpanelwordenopderaadsinformatiemarktvan7oktober a.s.gepresenteerd.Hetisaanuw
raadomte bepalenopwelkewijze udeuitkomstenvandezeenquête inhetbesluit meeneemt.
2. Creatieve sessie metde raadsleden
Zoals hierbovengesteld hebbendeintabel 3vandebeleidsnotitie bezuinigingen opgenomen
maatregelen alleneeneffectopde Heerhugowaardse samenleving.Hiertegenover staande
uitgangspunten uithetcoalitieakkoord 2010-2014:
voorzieningen;instandhoudenwatindeafgelopen periode isgerealiseerd;
sociale samenhang;instandhoudenenzomogelijkversterken socialecohesie;
dienstverlening;gaan behorentotdebestetop 10gemeenten inNederland;
bedrijfsvoering;hetzelfdedoen,maardanslimmer,zonderdatdeorganisatie kwetsbaarwordt.
Bezuinigingen alsgenoemd intabel3hebben huninvloedopde(matevan)realisatievandedoelen
vande raadvoordeperiode 2010-2014. Ineencreatieve sessie metde raadsleden isgetracht omde
doelstellingenvande Raadmetinzetvanmindergemeentegeld en/ofdirecte gemeentebemoeienis
binnen bereikte brengen. Deuitkomstenvandezesessiezijn meegenomen bij hetopstellenvandit
voorstel.

3. Raadsinformatiemarkt 7oktober2010
Op7oktober heeft uwraaddemogelijkheidominteractief tediscussiëren metinwonersen
belangengroeperingen van Heerhugowaard. Deuitkomstenvandeze raadsinformatiemarkt kuntu
latenmeewegen inuwbesluitoverde bezuinigingsvoorstellen.
Inbijlage 1bijditraadsvoorstel iseenoverzicht opgenomen meteentweetalscenario's.Deze
scenario'szijntotstandgekomenopbasisvande indebeleidsnotitie bezuinigingen 2010intabel3
opgenomenmaatregelen.
Detweescenario's kunnenalsvolgtworden samengevat:
Scenario1: hierinzijnalle maatregelen uittabel3vandebeleidsnotitie bezuinigingenopgenomen.
Ditscenario isgebaseerd opeeninventarisatie vanallevrije beleidsruimte,zonderdaarbij rekeningte
houden metdewenselijkheidtothetbehoudenvan inhetverledengemaakte beleidskeuzes.
Metditscenariowordtdetaakstellingtotenmet2013gerealiseerd enresteerteentaakstellingvoor
2014van€195.000.
Scenario 2:inditscenario isrekeninggehouden metdeuitkomstenvaneeneerderdoordegriffier
onder uwraadgehouden inventarisatie m.b.t.draagvlak voor bepaalde maatregelen. Ditbetekentdat
eenaantalvandeintabel3vandebeleidsnotitie bezuinigingen voorgestelde maatregelen indit
scenario nietzijnopgenomen.Dekeuzevoorditscenario heeftalsresultaat datde inhet
meerjarenperspectief opgenomentaakstelling voor2012isgerealiseerd.Voordejaren 2013en2014is
metditscenariodetaakstelling nogniethelemaal ingevuld.Deresterendetaakstellingvoordezejaren
bedraagt respectievelijk €340.000en€550.000.
Onsvoorstel ismethetvaststellenvande raadsbegroting 2011omte kiezenvoorscenario2.
Metditscenariozijndeinderaadsbegroting 2011opgenomentaakstellingenvoordejaren 2011en
2012gerealiseerd.Tegenover deindit perspectief voorgestelde maatregelen heeft uineerste instantie
aangegeven nietafwijzendtestaan.Datbetekentoverigens nietdat uwmening overdevoorgestelde
maatregelen nietzoukunnen herzien.Welzoudenwijdanvanuwillen horenwelkeandere
ombuigingsmaatregelen uhiertegenoverstelt.
Dekeuzevoor scenario2betekentnietdatwevoordeverdere invullingvandejaren 2013en2014nu
achterovergaan leunen.Integendeel.Welbiedtditonsdetijdombepaaldeactiesdiereedsingang
gezetzijnverder uittewerkenende(financiële)effecten daarvan inkaartte brengen.Hierbij moetu
denkenaandearmoedemonitor2010(waarvande uitkomstenconsequenties kunnen hebbenophet
doordegemeentegevoerde minimabeleid),de uitkomstenvan hetonderzoek naardesamenwerking in
bijv.de regionale uitvoeringsdienst milieuendebenchmarkvandeafdeling stadsbedrijf.
Hetvoordeel isdatvoorkomenkanwordendatachteraf onwenselijk gebleken bezuinigingen moeten
wordenteruggedraaid.
Uiterlijk indeVoorjaarsnota 2011zullenwijuoverdevoortgang vandezeinganggezetteacties
informerenenopbasisvande uitkomsten hiervanenhetdanvoorliggende perspectief voorstellen
doenvoor2013en2014.
Hetisnietonrealistisch omteveronderstellen datdanookde plannenvan hetnieuwe kabinet helder
zijn metbetrekkingtotderijksbezuinigingen.
Inhetcoalitieakkoord d.d.9april2010isalsuitgangspunt opgenomen datééneuro uitDenHaagéén
euro inHeerhugowaard is.Hetspreektvoorzichdatdituitgangspunt zalwordennagekomen.

Algemene uitkering uithet Gemeentefonds
Zoalsverwacht biedtdeseptembercirculaire 2010weinig nieuweinformatietenopzichtevande
junicirculaire2010.
Geziendestandvande besluitvorming zijngeen nieuwe mededelingen gedaanoverdeontwikkeling
vanhetgemeentefonds na2012.Deinformatie,namelijk geengroeivanhetgemeentefonds,dieuhier
eerderoverheeftgekregen blijftvankracht.
Uitkeringsfactor2011
Deontwikkeling vande uitkeringsbasis2011isvoor hetMinisterieaanleidingtothetverlagenvande
uitkeringsfactor met 1punt. Hierbijisrekeninggehouden metdedoorwerkingvandeeffecten uit
eerderejarenzoalstoegelicht indeinleidingvandetweede bestuursrapportage2010.
Budgethuishoudelijke hulp 2011
Indejunicirculaire 2010 isaangegevendatineenbestuurlijk overlegfinanciëleverhoudingen (BOFV)
overlegzouplaatsvindentussen het RijkendeVNGover hetbudget huishoudelijke hulp2011voorde
WMOenover hetfinancieelarrangement. Datoverleg heeft plaatsgevonden. Inhetoverleg isgeen
overeenstemming bereikttussen RijkenVNG.
Omdatergeenovereenstemming isbereiktover hetfinancieelarrangementwordende huidige
afsprakenvoor2011gecontinueerd. HetSociaalCultureel Planbureau(SCP)zalals onafhankelijke
derde in2011een bindendenniet-bindendadviesuitbrengendatdanopnieuwinhetBOFVzalworden
besproken.
Meerjarenperspectief
Deontwikkeling vandeuitkeringsfactor totenmet2015laateendalendetrendzien. Dereden hiervan
isvoordejaren na2011geensprake isvaneengroeivanhetgemeentefonds (accres =0),terwijlde
uitkeringsbasis groeit. Ditlaatstewordtveroorzaaktdooreentoenamevanhetaantalinwoners,
ouderenenwoonruimten.Tenopzichtevandejunicirculaire 2010zijndemeerjarige uitkeringsfactoren
nauwelijksgewijzigd.
Heteffectvandeseptembercirculaire 2010opdeinderaadsbegroting 2011gepresenteerde
perspectief isopbasisvande huidige uitgangspunten verwaarloosbaar klein(ca.0,1% vandetotale
algemene uitkering).

Lokale lasten
Uitgangspunt van beleidvoordeze bestuurlijke periode ishetonverkortvoortzettenvande beheersing
vandewoonlasten.
Rioolheffing
Opbladzijde64vanderaadsbegroting 2011isdeontwikkelingvandegemiddelde woonlasten
opgenomen.Ondanks bovenstaand uitgangspunt isersprakevaneentoenamevande rioolheffing met
€10,83.Uitgangspunt voortariefbepaling iskostendekkendetarieven.
Derioleringslastenzijn uithetgrootonderhoudwijkengehaaldentenlastevande rioolheffing
gebracht. Ditisthansmogelijk inverband metde nieuweWaterwet endeverbrede rioolheffing
(inclusief deregenwater en grondwaterzorgplicht).
Onroerendezaakbelastingen
Uitgangspunt vanbeleidisdatdelastenstijging voordeburger nietmeermagzijndandestijgingvan
deconsumentenprijsindex. Opbasisvandeze indexbedraagt hetinflatiecijfervoor20110,82%.
Methetvaststellen vandeVoorjaarsnota 2010heeftuingestemd meteenverhogingvanhetOZBpercentagevan 10%voorniet-woningen.

Opbladzijde65vande raadsbegroting 2011isbijde"Ontwikkelingvandewoonlasten"aangegeven
dat hetuiteindelijkeWOZpercentagevoor2010paskanwordenvastgesteld nadatderesultatenvan
dehertaxaties bekendzijn.Onderinvloedvandehuidigeeconomische situatieishetvaststellenvandit
WOZpercentage noglastigerdaninvoorgaandejaren. Deeerste uitsprakengaanovereendaling
(bron:VNG 17augustus).
Consequentie van het(tevroeg)vaststellenvaneen(telaag) percentage OZBisdat indiende
definitieve WOZ-waarden lager uitvallendanwaar inderaadsbegroting 2011meeisgerekenddeOZBopbrengsten nietzullenwordengerealiseerd.
Omgekeerd leidthetvaststellenvaneen(te hoog)percentage bijgunstiger uitvallendeWOZ-waarden
toteenvoordeelindebegroting.Zoalsgezegdisdealgemene verwachting dathetlaatste niethet
gevalzalzijn.
Omtevoorkomendatdemogelijkeeffectenvandekredietcrisis leidentoteente laagpercentagevan
deheffingsmaatstaf (waardoordelastenstijgingvoordeburgerminderzoubedragendanhet
inflatiecijfervan0,82%endaarmeeeengatinde begrotingwordtgeslagen)wachtenwijde uitkomsten
vandeWOZ-taxaties af.
Hetvoorstel isdaaromomdevaststellingvandebelastingverordeningen endebelastingtarieven plaats
telatenvinden indevergadering van 14december2010.
Inde raadsvergadering overdebegroting2011vindtbesluitvorming plaatsoverdebeleidskadersdiein
paragraafALokale heffingen zijnopgenomen.
Risicobeheersing
Inparagraaf BWeerstandsvermogen vande raadsbegroting 2011ishetvoordegemeente
Heerhugowaard geformuleerde risicoprofielopgenomen.Ons uitgangspunt isomdeze risico'ste
beheersen.Hetvoorsteloverdeuitwerkingvandebeheerenonderhoud iseenvoorbeelddaarvan.Dit
voorstel ligtter besluitvormingvoor indezelfde raadsvergadering alsde raadsbegroting 2011.

b.

Overige informatie

Investeringsschema 2011totenmet2014
Indebegroting 2011staatook hetinvesteringsschema 2011totenmet2014.Vaststelling vandie
begroting betekentdat uinstemtmetdevoteringvandeinvesteringskredieten vandejaarschijf2011
dieopdebladzijden 147totenmet 154zijnvermeld.
Groeibudgetten
Uitgangspuntvan beleid isdatdehogerebatenalsgevolgvandegroei,i.e.een hogerealgemene
uitkeringeneenhogereOZB-opbrengst, hetfinancieel kaderzijnvoor hetnoodzakelijke groeibudget.In
deVoorjaarsnota 2010isbijpunt8vande uitgangspunten (zie bladzijde 32vandat document)
aangegeven datvanwegedeonzekereeconomische situatie demeerjarenprognosesvoor inwonersen
woningen nognietzijn bepaald.Inhet3ekwartaal iseen prognoseopgestelddie basis isvoorde
berekeningvanhetbeschikbare groeibudget.
Nabesluitvorming overdeverdelingvanhetgroeibudget door B&Wzaldehieruit voortvloeiende
begrotingswijziging uiterlijk op25januari 2011door umiddelseen begrotingswijziging worden
vastgesteld.
Effectindicatoren
Inde raadsbegroting 2008isgestartmethetopnemenvaneffectindicatoren inderaadsbegroting.

Deverdere uitwerkingvandie indicatorenvoorderaadsbegroting2009iszichtbaar inderaadsprogramma's 1 totenmet7.
Deeffectindicatoren inderaadsbegroting 2011zijnintegraalovergenomen uitderaadsbegroting 2010.
Inhetnajaar2010/voorjaar 2011zaleenevaluatievandeinoktober2008doorderaadvastgestelde
effectindicatoren +bijbehorende streefwaarden plaatsvinden.
MotiesVoorjaarsnota 2010
Bijdevaststelling vandeVoorjaarsnota 2010isdoorueenaantalmotiesaangenomen.Eenaantal
daarvan isdooronsovergenomen.Onze reactieopdiemotiesstaatinbijlage2bijditvoorstel.
c.
Detweede bestuursrapportage 2010
Detweede rapportage overde uitvoeringvandebegrotingvan2010isseparaat bijditvoorstel
gevoegd.Dierapportage isopgemaakt naarderealiteit permedioaugustus.Voorde resterende
periode in2010 iseenprognoseopgenomen.
Derapportage gaatoverdevoortgangvandeactiviteitenvoordeuitvoeringvande raadsbegroting
2010,gaat inopdebudgetten 2010enerwordtgerapporteerd overdebedrijfsvoering.
Erwordto.a.een prognosevermeldtvande uitkomstenvanderekening2010.Diekomtuitop
€0,28 min. positief.
Voordeonderbouwing vanhetgeprognosticeerde resultaatenaanverwante aspectenwordtverwezen
naardierapportage.
Degemelde afwijkingen hebben naarverwachting eenteverwaarlozen nadeligstructureel effect.
Daarnaast staaterinderapportageeenaantalactiepunten metmogelijkefinanciëlegevolgen.
OpgrondvanhetBBVwordtoverdebestemmingvan hetrekeningsresultaat bijdevaststellingeen
besluitgenomen.
Metuisafgesproken dathetfinanciële effectvandetweede bestuursrapportage wordtverwerkt ineen
voorstel metraadsbesluit; datwordt utervaststelling aangeboden inuwvergaderingvan 14december
2010.
d.

Onderzoeksplan 2011

Onze"Verordening onderzoeken doelmatigheid endoeltreffendheid vandegemeenteHeerhugowaard"
verplicht hetcollegetot hetperiodiek verrichtenvanonderzoek naardedoelmatigheid ende
doeltreffendheid vanhetdoor hetcollegegevoerde bestuur.
Integenstelling tot hetonderzoek vande rekenkamergaat hethierbijdusomzelfonderzoek.
Inparagraaf EBedrijfsvoering staatopblz. 100vande Raadsbegroting 2011onzevoorgestelde
aanpakvoor 2011.
Voorstel
Metinachtnemingvanhetbovenstaande stellenwijuvoordebesluitente nemendie hierna inconcept
zijnopgenomen.
JurgemeësterenwethoudersvanHeerhugowaard,
De^seéretaris,

de burgemeester,

/iescommissie Middelend.d.21oktober,
Sespreekstuk

Bijlage 1Scenario's

2012
Nogintevullentaakstelling
Voorjaarsnota 2010(bladzijde5
Voorjaarsnota 2010)
Extrataakstellinga.g.v.
verslechtering perspectief
raadsbegroting 2011(bladzijde
7raadsbegroting 2011)
TAAKSTELLING

Voorstellen:
A Terugdraaienvanin perspectief
opgenomen budgetgroot
onderhoudwijken(RV 11-112010)
B Onderuitputting budget
gemeenschappelijke regelingen
(post NVJN 2010)

Beleidsnotitiebezuinigingen - tabel
3
Programma 1 Veiligheid
27 Bestuurlijke strafbeschikking
28 Taakstelling GRmet5%,7,5%
en 10%-Veiligheidsregio
29 HALT
30 Mobiele surveillance
31 Jongerenpreventieteams
totaalprogramma 1
Programma 2Stedelijkbeheer
32 Minderverhardenenomvormen
naargroen i.c.m. herinrichting
wijken
35 Loslaten beeldkwaliteit:
overgaan naar straatreinigen
o.b.v.frequentie
36 Zwerfafval -opruimenzone 1 +
prullenbakken legen
37 Gladheidsbestrijding -overgaan
op pekelspuiten
40 Onderhoud bermenen
bermsloten
42 Stoppen metplaatsenvan
bloembakken
43 Terugbrengen beheerkwaliteit
vanhetopenbaargroenin
centrumgebieden
44 Extensief beherenvangras
langs hoofdontsluitingswegen

scenario1
2013

-1.454

-2.364

-142

-344

scenario2
2013

2014

2012

-2.667

-1.454

-2.364

-2.667

-142

-344

-909

-909

2014

-1.596

-2.708

-3.576

-1.596

-2.708

-3.576

350

525

700

350

525

700

41

41

41

41

41

41

391

566

741

391

566

741

50
30

50
45

50
60

50
30

50
45

50
60

27
150
50

27

27

150
50

27
150
50

50

50

50
187

280

322

337

130

172

PM

PM

PM

PM

PM

PM

28

28

28

28

28

28

18

18

18

8

8

8

8

8

8

15

15

15

15

15

15

11

11

11

11

11

11

15

15

15

15

15

15

35

35

35

35

35

35

45 Extensief beheren van gras op
industrieterreinen
46 Extensief beheren van
grootschalige groengebieden
en parken
47 Beeldmaatlat B naar C in areaal
sierplantsoen, hagen,
blokheesters, rozen en vaste
planten
49 Actieve verkoop openbaar
groen
Taakstelling GR met 5%, 7,5%
en 10%- Recreatieschap
Geestmerambacht
totaal programma 2

scenario1
2012 2013
39
39
15

78 Citymarketing
79 Personeelsblad De Zaak
afschaffen
80 Staken met uitbrengen van
Stadsnieuws

15

scenario2
2013
39

39

2012
39

15

15

2014

39
15

15

130

130

130

130

130

130

115

115

115

115

115

115

6

9

12

6

9

12

435

438

441

417

420

423

35
29
55

35
29
55

35
29
55

35
29
55

35
29
55

50

50

50

50

50

175

175

175

175

175

107
7
29
3
340
46
44

161
7
29
3
510
46
44

161
7
29
3
680
46
44

107
7
29
3
340

161
7
29
3
510

161
7
29
3
680

44

44

44

40

40

40

10

15

20

40

40

40

40

40

40

53
719

53
948

53
1.123

53
623

53
847

53
1.017

50
26

50
26

50
26

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame
samenleving
51 Dierenbescherming - 1 0 %
6
korten op de vergoeding aan
dierenopvangende instanties
52 Wijkgericht werken
35
53 Opheffen markten
29
54 Schrappen subsidieregeling
55
gemeentelijke monumenten
55 Kostendekkendheid maken
50
Hartje Winter
totaal programma 3
175
Programma 4 Sociale samenhang
60 Remedial teaching
62 Schoolsportdagen
63 Onderwijsbegeleiding
64 Toiletten Middenwaard
65 ISP
67 Afschaffen zwemonderwijs
68 Afschaffen vervoer zwemonderwijs
69/70 Verlagen inkomensgrens
sociale regelingen 120% =>
110%
71 Taakstelling GR met 5%, 7,5%
en10%-WNK
72 Doelmatige uitvoering
Huygenpas
73 Maatschappelijke stages
totaal programma 4

2014

unicatie en informatisering
50
50
50
26
26
26
80

80

80

scenario1
2012
2013
81 Ontwikkelingsbedrijf NHNstaken
82 Staken metRHCAandersoortige archieffunctie
83 Staken metgratisverstrekken
van ID-kaartenaan 13-jarigen
85 Onderzoek naar mogelijkheden
omwerkvoorandere
gemeententeverrichten
87 In-enoutsourcenvan
werkzaamheden
88 Live-uitzendingen
raadsvergaderingen
totaalprogramma 5

PERSPECTIEFNA
OMBUIGINGSMAATREGELEN

104

2014
104

195

195

2014

14

14

14

14

14

14

50

50

50

50

50

50

PM

PM

PM

PM

45

45

45

45

45

45

265

265

564

185

185

484

343

549

Resterende taakstelling

TOTAALOMBUIGINGSMAATREGELEN

scenario2
2012
2013

195

2.265

2.714

3.576

1.921

2.708

3.576

669

6

0

325

0

0

Aanvullende toelichting bij ombuigingsmaatregelen
Bovenstaande ombuigingsmaatregelen zijn gebaseerd op tabel 3 van de beleidsnotitie
bezuinigingen 2010 d.d. 11mei 2010. Deze notitie stond op de raadsagenda van 24juni 2010. Per
ombuigingsmaatregel is daar een consequentie/ toelichting opgenomen. Het voor de maatregel
opgenomen nummerverwijst naarhetnummer indetabel.
Ad. A Terugdraaien van in perspectief opgenomen budget groot onderhoud wijken
(RV 11november2010)
Binnendegemeentelijke exploitatie/ reserveszijnstructureel onvoldoende middelenaanwezigzijn
omdetoekomstige lastenvanbeheerenonderhoudvande(nogte realiseren) voorzieningen
opgenomen inde NBK 1 enNBK2tedekken.Daarnaast heeftde raadop25juni2009eenbesluit
genomen inzakededekkingvanhetgrootonderhoudwijken.
Tijdensde uitgebreidecommissie SOvan29junizijnaanude uitkomstenvandeeersteanalyse
gepresenteerd.Op 13september heeft metueenthemabijeenkomst plaatsgevonden.Tijdens deze
bijeenkomstzijnscenario's gepresenteerd omde hierboven geschetste problematiek optelossen.
Deuitkomstenvandeze bijeenkomstzijnbasisvooreenraadsvoorstel dat inde begrotingsraadvan
11november aan uterbesluitvormingwordtvoorgelegd.
IndeVoorjaarsnota 2010ister uitvoeringvanhetop25juni2009vastgestelde amendement groot
onderhoudwijken inhetperspectief eenlastenverzwaring opgenomen inhetperspectief (zie4.3.D
oppagina 19vandatdocument).Dezeverzwaring maakteveneens onderdeel uitvanhetvoorstel
beheerengrootonderhoud inrelatietotdereserve beheerensociale structuur. Hetinstemmenmet
deindatvoorstelopgenomen scenariovoordekkingvande(toekomstige) lastenvan beheeren
onderhoud betekent datdeonder4.3.DvandeVoorjaarsnota 2010opgenomen postvervalt.

Ad.BOnderuitputting budgetgemeenschappelijke regelingen (post N VJN2010)
IndeVoorjaarsnota 2010iseenstelpostopgenomenad€80inverband metdebijdragevande
gemeenschappelijke regeling RHCA.Hierbijistenonrechtegeenrekeninggehouden meteen
stelpostvan€41die reedshiervoor indebegroting2010wasopgenomen.
Ad.29HALT
Eriseenaantalconsequenties verbondenaaneenbeslissingtotbezuiniging.Deartikelen9,10en
11vandesamenwerkingovereenkomstgevenhieroveraandat:
-tenminstetweederde vandedeelnemende gemeenten hiertoemoetwillenbesluiten.
-gemeenteneenzijdigkunnenopzeggen,maargebondenzijnaandoorbetaling vantweejaar.
-eventuele kostenvanbeëindiging overeenkomst doordedeelnemende gemeentenmoetenworden
betaalddoorallegemeenten.
Consequentie van bovenstaande criteria isdatvoor heteffectuerenvandeze maatregelm.i.v.2013
nureedsdesamenwerkingsovereenkomst dienttewordenopgezegd.

Ad.65ISP
Ophetmomentvan hetstellenvanditvoorstel loopteenonderzoek naardeprojecteneropdit
moment lopen binnende ISPenWMOenwelkedubbelingenermogelijk bestaan inverstrekkingen
vanuitdezebudgetten.Hierbijwordteenbepaaldwelke individueleentijdelijke projecten.Daarnaast
wordendecollectieve voorzieningen inbeeldgebracht. Deuitkomsten hiervanworden 1 ehelft2011
verwacht.
Opbasisvandeze uitkomsten kandediscussiewordenaangegaan overdeverstrekking ende
maatschappelijke bijdragevandezeverstrekking.
Ookwordtdesubsidieverordening geactualiseerd.Basisdaarvoor isdedoordeVNG beschikbaar
gesteldeAlgemene subsidieverordening.
Deindescenario's opgenomen bezuiniging isdaarmeetaakstellend.

Bijlage2Overzicht moties raadsvergaderingen 24juni2010
Aard Motie1
"Prioriterenhandhaving"
Motievande W D
Deraadvandegemeente Heerhugowaard in
vergadering bijeenop24juni2010,

Standvanzaken/actie

Dezemotiewordtmeegenomen bijde
vaststelling van hetjaarprogramma

2011.
Deprioriteringvande handhavingaantepassen,zodat
ook bijoverlast door hondenpoepenalshonden
loslopen,buiten hetlosloopgebied,meer bekeuringen
worden uitgedeeld
engaatovertotdeordevandedag.
Aard Motie7
"Oplaadpunten elektrischevoertuigen"
MotievandePvdA
Deraadvandegemeente Heerhugowaard in
vergadering bijeenop24juni2010,
•

•
•

Omeengrotere inspanningte leverenvoorde
totstandkoming vandeC02 neutralestad
Heerhugowaard in2030doorteonderzoekenof
oplaadpunten voordeelektrischefietsmet
gesloten beurskunnenwordengerealiseerd;
Bijdebewaaktefietsenstalling bij Middenwaard
eenoplaadpuntvoorelektrische fietsente
realiseren,indienmogelijk metsponsoring;
Bijgesprekken metondernemers,daarwaar
relevant, hetrealiserenvanoplaadpunten voor
elektrische voertuigenopdeagendateplaatsen.

Standvanzaken/actie

Hetonderzoeksrapport elektrische
oplaadpunten isgereedenwordtin
besprekinggebracht.
Bijdebewaaktefietsenstalling bij
Middenwaard zaleenoplaadpuntvoor
elektrische fietsenworden
gerealiseerd.Ditisreedshetgevalbij
deVomarStadvandeZon.

engaatovertotdeordevandedag.
Aard Motie8
"Islamitische begraafplaats"
Motievan dePvdA
Deraadvandegemeente Heerhugowaard in
vergadering bijeenop24juni2010,
•
•
•
•

Standvanzaken/actie

Bijdehele herpositionering begraven
wordtdeze motiemeegenomen.

Demogelijkhedenteonderzoeken omde
Algemene begraafplaats uittebreiden meteen
Islamitische begraafplaats;
Nategaanofdekostengedektkunnenworden
uitdegrafrechten;
Bijditonderzoek devertegenwoordigers vande
islamitische begraafplaatstebetrekken;
Dezeontwikkelingaftestemmen metde plannen
dieerzijnvoor hetrealiserenvaneen
crematorium envooreennieuwrouwcentrum.

engaatovertotdeordevandedag.
Aard Motie9
"Bezuinigingen"
MotievandePvdA
Deraadvandegemeente Heerhugowaardin
vergadering bijeenop24juni2010,
Bijde uitwerkingvande bezuinigingsvoorstellen mensen
meteenminimuminkomen zoveelalsmogelijkteontzien,

Standvanzaken/actie

Indearmoedemonitor(evaluatie
armoedebeleid),diebeginoktober
verwachtwordt, isde samenstelling
vandedoelgroep onderzocht.De
aanbevelingen uitdemonitorzullen

daarbijwelooghoudendvoor hetnietverdervergroten
vandearmoedeval.

we,indienmogelijk,overnemen.

engaatovertotdeordevandedag.
Aard Motie10
"Regionalesamenwerking"
MotievanhetCDA
Deraadvandegemeente Heerhugowaard in
vergadering bijeenop24juni2010,
•
•
•
•
•

•

Vaartte makenmetde regionalesamenwerking;
Nategaanhoebestaande
samenwerkingsverbanden kunnenworden
versterkt;
Daarbijnategaanhoedesamenwerking kan
wordenopgepakt opdeterreinenwaardatnog
nietofweiniggebeurd;
Eind2010deRaadover bovenstaandete
rapporteren,indevormvaneenprogramma met
tijdsplanning;
Inhetvervolg hetvervolgdevoortgangvande
regionale samenwerkings-verbanden ineen
eenvoudig overzicht optenemen,te beginnen
metdetweede bestuursrapportage 2010;
Alsmede bijvoornoemde rapportageeen
evaluatie opte nemenvan lopende
samenwerkingsverbanden.

Standvanzaken/actie

Indetweede bestuursrapportage 2010,
deraadsbegroting 2011alsmede indit
raadsvoorstel isaandachtgegevenaan
deregionalesamenwerking.

engaatovertotdeordevandedag.
Aard Motie12
"Bezuinigingen concept BredeSchool"
Motievan GroenLinks
Deraadvandegemeente Heerhugowaard in
vergadering bijeenop24juni2010,

Standvanzaken/actie

Evaluatiewordtopgesteldenwordt
voor 11novemberaandegemeenteraadvoorgelegd.

Verzoektde raadaan hetcollegedegeplande evaluatie
vanhetconcept BredeScholenaande gemeenteraad
voordatdezedeintegraleafweging moetmakenoverde
invullingvan bezuinigingen indit najaarendusvoor11
november2010
engaatovertotdeordevandedag.
AardMotie14
"Verwezenlijken eigenarchiefruimte"
MotievanD66
Deraadvandegemeente Heerhugowaard in
vergadering bijeenop24juni2010,
•
•

Teonderzoeken ofeeneigenarchiefruimtete
verwezenlijken ismetminder kostendanernu
jaarlijks meegemoeidzijn;
Degemeenteraad voor2011teinformeren over
hetresultaatvanditonderzoek.

Standvanzaken/actie

B&Wheeftopdrachtgegevenom
onderzoek uittevoeren.

engaatovertotdeordevandedag.
Aard Motie24
"Uitrijtijden"
Motievan Christenunie
Deraadvandegemeente Heerhugowaardin
vergadering bijeenop24juni2010,
Roepthetcollegeopomindeknelpuntenanalysete
onderzoeken ofhethaalbaar isominelk huisin
Heerhugowaard datnoggeenbrandmelder heeft,te
voorzienvaneen brandmelder.

Standvanzaken/actie

College isbereidtezoekennaar
creatieve mogelijkheden ominzoveel
mogelijk Heerhugowaardse huishoudenseen rookmelder geïnstalleerd
tekrijgen (kostenneutraal).

engaatovertotdeordevandedag.
Aard Motie25
'Blowverbod"
Motievan Christenunie
Deraadvandegemeente Heerhugowaardin
vergadering bijeenop24juni2010,
Roepthetcollege opominoverleg metjongerenwerk en
metpolitie envoorstelaanderaadtedoenopwelke
plaatseneninwelkegebiedeneenblowverbod ingesteld
kanworden indeopenbare ruimte.

Standvanzaken/actie

Inverband met onderbezetting
alsmede ingewikkeldheidvande
problematiek (vergelijkbaar met
handhaving alcoholverbod) isdeze
motie nognietter handgenomen.In
hetvoorjaar 2011zullende
mogelijkheden daartoeworden
onderzocht.

engaatovertotdeordevandedag.
AardMotie27
"starterslening"
Motievan Christenunie
Deraadvandegemeente Heerhugowaard in
vergadering bijeenop24juni2010,
overwegende dat:
Roept hetcollegeopomzichintespanneneen
starterslening mogelijktemakenbinnendegemeente
Heerhugowaard.
engaatovertotdeordevandedag.

Standvanzaken/actie

Hierwordtaangewerkt.

Heerhugowaard
Stadvankansen
Nr. RB2010131
de Raadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvanburgemeester enwethoudersd.d.5oktober2010en
hetamendement, genummerd metdeletter B,vandefractiesW D , H.O.P.,PvdA,
CDA enGroenLinks enhetamendement,genummerd metdeletter Q,vandefractie
Christenunie;
geletop:
-de bepalingen inde GemeentewetenindeFinanciële Verhoudingen
Gemeente Heerhugowaard;
- detoezeggingen inderaadsvergadering van 11november 2010;
besluit
a. 1. de raadsbegroting 2011vasttestellenconformconcept;
2. intestemmen metde inbijlage 1 vanditvoorstelopgenomen scenario 2ter
invullingvande inderaadsbegroting2011opgenomen taakstelling met
uitzondering vanhetvolgende:
-toevoeging vande punten34,56,58,71, 75,76,77,86,89en90uitde
Beleidsnotitie Bezuinigingen2010welkenietzijnopgenomen inscenario2;
-verwijdering vandepunten53,62en73uitscenario 2enderhalve nietmee
te nemenbezuinigingen;
- bij het punt60(Remedialteaching) nietmeertebezuinigen dan hetniveau
van2011,teweten€54.000,-enbijdevoorjaarsnota 2011deraadte
informeren,naoverleg methetonderwijs,welkeconsequenties deze
bezuiniging heeftenhoeveelleerlingen hiervangebruikmaken;
- bijdepunten65en66(ISP)debezuinigingen ophet niveauvan2011te
houden,teweten€170.000,-enbijdevoorjaarsnota 2011deraadeennieuw
subsidiebeleidtepresenterendiegebaseerd isopprojectafspraken,om
vervolgens opbasisvandezenieuwesubsidieverordening hetvolumevanhet
ISP-budgetvoor2012envolgendejarenvasttestellen:
-bijpunt53(Dierenbescherming) debezuinigingvan 10%tebeperkentot5%;
3. alsgevolgvansub 1intestemmenmetdevoteringvande investeringskredieten
dieindejaarschijf2011vandebegroting2011zijnvermeld;
4. definanciële gevolgenvanuwbesluitenvan 11novembervia begrotingswijzigingen
aande ramingen2011toetevoegen;
b. detariefsvoorstellen lokale heffingen 2011endehieruitvoortvleoiende belastingverordeningen 2011vastte stellenop14december2010;
c. kenniste nemenvandetweede bestuursrapportage 2010.
Heerhugowaard, 11november2010
DeRaadvoornoemd.,
dewnd.g r i f f i e r /

devoorzitter,

