
Monitor bezuinigingen 2020 - 2
Inleiding 
In de programmabegroting 2020-2023 is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen opgenomen  
voortkomend uit de drie scenario’s die bij de Kaderbrief 2020 door de raad zijn vastgesteld. Hiernaast 
is vanuit de Kaderbrief 2020 een gefaseerde OZB verhoging vastgesteld vanaf 2021. Verder resteert 
er nog een taakstelling vanuit een eerdere bezuinigingsronde. Het totaal aan bezuinigingsmaatregelen 
sluit in meerjarenperspectief op een bedrag van € 1,7 mln. De bedragen zijn na vaststelling door de 
raad in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt. Over de voortgang en realisatie van de 
maatregelen wordt de raad jaarlijks tweemaal tussentijds geïnformeerd via een monitor die als bijlage 
wordt gevoegd bij respectievelijk de Voor- en Najaarsnota. 

Totaaloverzicht bezuinigingsmaatregelen
Om de voortgang van de bezuinigingen te monitoren is een totaallijst van bezuinigingsmaatregelen 
opgesteld. In de rechterkolom is per maatregel de status opgenomen: 
G = Gerealiseerd, N= Nog te realiseren, B 2020 = Besparingsverlies in 2020. 
De lijst is bijgewerkt naar de stand van zaken per oktober 2020. 

bedragen x € 1.000      

 2020 2021 2022 2023 Stand van 
zaken

Scenario 1      
1.1 Besparing op zorgkosten 420 420 420 420 B 2020 /G/N
1.2 Uitvoeringskosten Sociaal Domein 150 150 150 150 G
1.3 Levensbeschouwelijk onderwijs 5,7 5,7 5,7 5,7 G
1.4 Lokale regelingen 30 30 30 30 G
1.5 Herijking welzijnsaccommodaties 0 50 50 50 N
1.6 Investeringen Sociaal Domein -200 -250 -250 -250  
Scenario 2      
2.1 Rattenbestrijding 5 5 5 5 G
2.2 Openbare ruimte; afschaffen consignatiedienst 20 20 20 20 B 2020 / N
2.3 Openbare ruimte; verkoop groenstroken 50 50 50 50 G
2.4 Openbare ruimte; verwijderen twee VRI's 10 10 10 10 B 2020 / N
2.5 Subsidie De Groene Belevenis 15 15 15 30 G
2.6 Niet-indexeren van subsidies 93,3 186,5 186,5 186,5 G
2.7 Elektriciteitskosten bij standplaatsen 6 6 6 6 B 2020 / N
2.8 Faciliteren ruimtelijke initiatieven; verdere 
differentiatie tarieven p.m. p.m. p.m. p.m. N

2.9 Leges informatie bouwwerkzaamheden 80 80 80 80 B structureel
2.10 Niet-indexeren gemeentelijke budgetten 61,8 123,5 123,5 123,5 G
Scenario 3      
3.1 Verhoging OZB 583,3 583,3 583,3 583,3 G
Totaal maatregelen scenario's dekking 
begrotingstekort 1.330,0 1.485,0 1.485,0 1.500,0  

Gefaseerde verhoging OZB vanuit de Kaderbrief 
2020 bovenop scenario 3 0 60 120 180 G / N

Resterende bezuinigingsopgave vanuit eerdere 
bezuinigingsronde; accommodatiebeleid 35,5 35,5 35,5 35,5 B 2020 /G/N

Totaal maatregelen 1.365,5 1.580,5 1.640,5 1.715,5  



a. De gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen
Een groot gedeelte van de door de raad vastgestelde maatregelen is inmiddels gerealiseerd en 
behoeft geen nadere actie of monitoring meer. Op deze maatregelen (in de tabel aangeduid met G) 
gaan we in deze bezuinigingsmonitor dan ook niet meer in. 

b. De nog te realiseren bezuinigingsmaatregelen 
Van de op dit moment nog niet gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen (in de tabel met N 
aangegeven), verwachten wij dat het gros van de activiteiten omtrent de bezuinigingsmaatregelen zal 
worden uitgevoerd. De nog niet gerealiseerde maatregelen vragen om aandacht. Hieronder wordt 
ingegaan op een aantal besparingsmaatregelen die tot resultaat moeten leiden.

 1.1 Besparing op zorgkosten (€ 420.000 structureel)
De bezuinigingstaakstelling is gebaseerd op 6,5% van het inkoopkader 2019 (€ 6.450.000). 
Invulling wordt gezocht via diverse maatregelen die zijn ondergebracht in 7 zoekrichtingen. 
Afgelopen zomer is een Taskforce kostenbesparing Sociaal Domein opgericht die de maatregelen 
verder uitwerkt en uitvoert. De Taskforce is een samenwerking van medewerkers van gemeente 
en Lariks. De eerste fase duurde t/m oktober. Begin november vindt een tussenevaluatie plaats en 
wordt een besluit genomen over het vervolg. De maatregelen 1,2,4,5, 6 en 7 zijn als eerste 
opgepakt.

Maatregel 1 Casusanalyse: in november zijn de geselecteerde casussen geanalyseerd. Op grond 
van deze analyse kan beleid op- of bijgesteld worden.
Maatregel 2 Scan WLZ en woonplaatsbeginsel: de WLZ scan en de check op het 
woonplaatsbeginsel is ingevoerd. Door een check op het woonplaatsbeginsel is duidelijk welke 
gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor hulp. 
Maatregel 3 Kostenbewuste uitvoering: dit maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de 
transformatie. De kostenbesparingsmaatregel “Kostenbewuste uitvoering” vraagt om continuering 
maar zeker ook om verscherping waarbij noodzakelijke focus op zakelijkheid, beheersbaarheid en 
normalisatie cruciaal is. Gefocust dient ook te worden op verdere transformatie.
Maatregel 4 Accountmanagement: het instrument accountmanagement wordt nader uitgewerkt. 
Vanwege de Corona-crisis loopt dit enige vertraging op.
Maatregel 5 Onderwijs: er is een besparing gerealiseerd op leerlingbegeleiding en 
onderwijsbegeleiding.
Maatregel 6 Betere benutting voorliggende voorzieningen: de huidige voorliggende voorzieningen 
zijn geïnventariseerd en worden geanalyseerd. Monitoring is opgestart en een aantal pilots 
voorliggende voorzieningen is gestart. 
Maatregel 7 Samenwerking huisartsen/terugdringen JGGZ: er is ingezet op de poortwachter 
Dyslexie om de specialistische zorg terug te dringen. In juli 2020 is er een SOH-JGGZ gestart. 
Ingezet wordt op efficiënte samenwerking tussen SOH/POH, huisartsen en het voorveld. 
Daarnaast wordt de inzet van de twee POH-JGGZ en de SOH-JGGZ gemonitord.

De afgesproken kostenbesparende maatregelen worden doorgevoerd en in 2020 wordt een deel 
van de financiële effecten zichtbaar. Zo wordt er bijvoorbeeld minder doorverwezen naar dure 
JGGZ zorg, is de toeleiding naar zorg/triage aangescherpt en zijn de interventie niveaus verlaagd. 
De resultaten worden gekapitaliseerd en zoveel als mogelijk inzichtelijk gemaakt. Hoewel dat niet 
per definitie herleidbaar per maatregel is, is het de verwachting dat de effecten in de 2e helft 2020 
beter zichtbaar worden waardoor een verdere afvlakking van de kostenstijging kan worden 
gerealiseerd of – bijvoorbeeld in het kader van het onderzoek over de gevolgen van de rechterlijke 
uitspraken over woonplaatsbeginsel- een incidenteel voordeel kan ontstaan.  
Daarentegen worden we ook ingehaald door een hogere autonome groei van zorgkosten, 
waardoor we op het totaal nog geen direct verlaging zien van de  zorgkosten. De begrote 
zorgbudgetten kunnen hierdoor nog niet neerwaarts worden bijgesteld ten gunste van de 
openstaande taakstelling. Een belangrijke oorzaak is de autonome kostenstijging als gevolg van 
volume- en prijsstijgingen die hoger ligt dan het effect van de kostenbesparingen en de middelen 
die we in onze begroting hebben geraamd voor het opvangen van volume- en prijsstijgingen. 

Het college ziet het als noodzakelijk om de al ingeboekte taakstelling Sociaal Domein ook 
budgettair te realiseren. Voor de taakstelling is 2020 beschouwd als een opstartjaar. Bij de 
Voorjaarsnota is daarom voor de jaarschijf 2020 50% van de taakstelling zijnde € 210.000 als 
besparingsverlies afgeraamd en ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein.



Wanneer de zoekrichtingen minder opleveren dan verwacht dan zal dit moeten worden 
gecompenseerd vanuit andere zoekrichtingen dan wel via aanvullende/alternatieve maatregelen 
binnen het Sociaal Domein. In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken geschetst met 
betrekking tot de realisatie bij de Najaarsnota:

bedragen x € 1.000      

Taakstelling Sociaal Domein 2020 2021 2022 2023 2024
      
Oorspronkelijke taakstelling -420,0 -420,0 -420,0 -420,0 -420,0
Primitieve MJR 2020-2023 (efficiency uitvoeringskosten) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Voorjaarsnota 2020: Aanvullende middelen pilot POH-JGGZ 15,7 -28,8 -28,8   
Voorjaarsnota 2020: Besparingsverlies jaarschijf 2020 (50%) 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taakstelling na Voorjaarsnota -174,3 -428,8 -428,8 -400,0 -400,0
Verwerkte voorstellen in MJR 2021-2024:      
 - Leerplicht; vrijval budget SOVEE  24,0 24,0 24,0 24,0
 - Onderwijsbegeleiding; onderbesteding CEDE  14,0 14,0 14,0 14,0
 - WMO beleid en voorzieningen, uitvoeringskosten WtcG  -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
 - PGB's WMO dagbesteding  20,0 20,0 20,0 20,0
 - PGB's Jeugdhulp  80,0 80,0 80,0 80,0
Mutaties Najaarsnota:      
Verwerken onderbesteding SD conform MJR 2021-2024 128,0     
Uitvoeringskosten lokale regelingen + stelpost JJW 9,8 5,0 5,0 5,0 5,0
Lagere kosten PGB's 2021 en verder 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Realistisch ramen bedrijfsvoeringsbudgetten SD 
(ICT/werkbudget) 0,0 35,0 35,0 50,0 50,0
Vrijval structurele ruimte CUP projecten 0,0 0,0 64,0 64,0 64,0
Latere start Pilot J-GGZ 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0
      
Totaal 0,0 -220,8 -156,8 -113,0 -113,0

De taakstelling voor 2020 is daarmee volledig gerealiseerd. Voor de komende jaren resteert nog 
een te realiseren taakstelling van uiteindelijk € 113.000 structureel.

 1.5 Herijking welzijnsaccommodaties (€ 50.000 vanaf 2021) / Accommodatiebeleid (€ 35.500 
structureel)
Bij het bezuinigingsvoorstel bij de kaderbrief 2020 is aangegeven dat de mogelijkheden 
onderzocht worden om de verhuizing van Scholen in de Kunst naar Fort33 te laten resulteren in 
een bezuiniging van € 50.000. Op basis van eerste verkenningen lijkt dit niet reëel. Dit zal 
komende maanden verder worden onderzocht. De doelen die we nastreven met de verhuizing 
zijn: inhoudelijke samenwerking tussen beide partijen, het verbreden van de doelgroep en 
efficiënter en effectiever omgaan met gemeentelijk vastgoed. We verwachten dat er een bedrag 
vrij komt dat kan worden ingezet voor de taakstelling op het accommodatiebeleid. In 2021 zal 
duidelijk worden in hoeverre de openstaande taakstelling kan worden behaald. 
Bij gebouwenbeheer is een voordeel ontstaan uit de verhuur van Fila Tekna waarmee deze 
gecombineerde taakstelling voor een deel in 2020 t/m 2022 kan worden ingevuld. Pas in 2021 zal 
duidelijk worden tot in hoeverre de resterende openstaande taakstelling kan worden behaald. 

 2.2 Openbare ruimte; afschaffen consignatiedienst (€ 20.000 structureel)
In 2020 is het niet gelukt om dit te realiseren en is een besparingsverlies van € 20.000 in de 
Voorjaarsnota verwerkt. Het hebben van een dienst voor (kleine) calamiteiten/onderhoud buiten 
de normale werktijden, is geen wettelijke taak. Wel moet de gemeente de veiligheid van haar 
inwoners kunnen waarborgen. Er dienen zich situaties aan van meldingen die worden gedaan 
waarbij direct maatregelen moeten worden genomen. Voorbeelden hiervan zijn: storm, waarbij 



takken uit bomen zijn gewaaid of dreigen te waaien, veel regen waardoor straatkolken niet 
functioneren en er gevaarlijke wateroverlast op de weg ontstaat, ongelukken waarbij lichtmasten 
of VRI’s worden geraakt, ontbrekende putdeksels in de weg. Gezien de verantwoordelijkheid van 
de gemeente voor een veilige weg en leefomgeving zal actie moeten worden ondernomen. De 
komende maanden wordt onderzocht of een piketdienst meer efficiënt georganiseerd kan worden, 
en wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het contract met een firma inzake meldingen dat 
nog t/m 2022 loopt. 

 2.4 Openbare ruimte; verwijderen twee VRI’s (€ 10.000 structureel)
Bij de Voorjaarsnota is deze maatregel voor 2020 afgeboekt als incidenteel besparingsverlies. 
Via een memo is de raad in augustus geïnformeerd over de opheffing van drie 
verkeersregelinstallaties, dus 1 extra op de Middenweg/Toermalijn. In het memo is aangegeven 
dat de drie genoemde VRI’s vooralsnog blijven staan en dat pas tot verwijdering over wordt 
gegaan wanneer ze definitief de geest geven. Het actief verwijderen c.q. ‘ontmantelen’ van de 
VRI’s wordt daarmee gewijzigd ‘in niet vervangen na einde levensduur’. Door te besluiten om 
deze drie VRI’s niet te vervangen hoeft niet langer voor de vervanging te worden gespaard en 
wordt de bezuiniging vanaf 2021 gerealiseerd. 

 2.7 Elektriciteitskosten bij standplaatsen (€ 6.000 structureel)
In 2020 is een besparingsverlies van incidenteel € 6.000 genomen en in de Voorjaarsnota 
verwerkt. De kosten voor elektriciteit bij standplaatsen die worden ingenomen zullen in rekening 
worden gebracht. Het stroomverbruik van de standplaatshouders is geïnventariseerd. Aan de 
hand van deze uitkomsten wordt een aanpak uitgewerkt en in 2021 geïmplementeerd. 

 2.8 Faciliteren ruimtelijke initiatieven (p.m.)
Na het vaststellen van de Nota Kostenverhaal heeft nog geen kostenverhaal plaatsgevonden op 
basis van de nieuwe werkwijze. Slechts één initiatief is daarvoor in beeld geweest, maar is tot op 
heden niet ingebracht door de initiatiefnemer. Er is derhalve nog geen sprake van extra inkomsten 
of inkomsten die structureel in de begroting kunnen worden meegenomen. 
Bij de implementatie van de Omgevingswet zal worden bezien of er onder de nieuwe wet sprake 
kan zijn van structurele inkomsten.

 Gefaseerde verhoging OZB
In de Kaderbrief 2020 is onder druk van een meerjarig financieel tekort een gefaseerde extra 
OZB-verhoging (bovenop scenario 3) opgenomen van 3 x € 60.000 gedurende 2021 t/m 2023 
(€ 60.000 - € 120.000 - € 180.000). Het realiseren van de maatregel tijdens deze jaren is 
afhankelijk van de ontwikkeling van de begrotingspositie. Bij de Kaderbrief 2021 is besloten om de 
eerste stap met € 60.000 in 2021 te realiseren. Over de nog te realiseren stappen twee en drie zal 
de raad in de komende jaren besluiten bij de jaarlijkse kaderbrief.

c. Besparingsverlies: tot dusver niet haalbaar gebleken maatregelen 
Een aantal maatregelen dat in 2020 tot een besparing had moeten leiden is niet (volledig) haalbaar 
gebleken. Deze zijn in de Voorjaarsnota verwerkt en zijn vermeld in bezuinigingsmonitor 1.
Ten opzichte van de Voorjaarsnota zijn er geen nieuwe besparingsverliezen bijgekomen.

Samenvatting
Onderstaande tabel geeft weer welk aandeel van de totale bezuinigingsmaatregelen tot dusver  
gerealiseerd is, nog te realiseren dan wel is afgeboekt als besparingsverlies. Van de taakstellingen die 
vanaf 2021 nog openstaan wordt een specificatie gegeven.

bedragen x € 1.000      
 2020 2021 2022 2023 2024
      
Gerealiseerde maatregelen 1.239,6 1.443,7 1.507,7 1.534,6 1.534,6
Investeringen Sociaal Domein -200,0 -250,0 -250,0 -250,0 -250,0
Nog te realiseren 0,0 306,8 302,8 350,9 350,9
Besparingsverlies 326,0 80,0 80,0 80,0 80,0
      
Totaal 1.365,6 1.580,5 1.640,5 1.715,5 1.715,5



      
      
Nog te realiseren taakstellingen 2020 2021 2022 2023 2024
1.1 Besparing op zorgkosten 0,0 220,8 156,8 113,0 113,0
1.5 Herijking welzijnsaccommodaties 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0
2.2 Afschaffen consignatiedienst 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
2.4 Verwijderen 2 VRI's 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2.7 Elektriciteitskosten bij standplaatsen 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0
2.8 Faciliteren ruimtelijke initiatieven p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Extra verhoging OZB 0,0 0,0 60,0 120,0 120,0
Accommodatiebeleid 0,0 0,0 0,0 31,9 31,9
Totaal 0,0 306,8 302,8 350,9 350,9


