Nummer
27

Omschrijving ombuiging
Taakstelling taakveld economie

Taakveld
3. Economie

Team
RO

Budget
€ 85.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Pieter Paans

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
J.P. Hoste en Ninetta
Lorenc

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 8.000
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Een overweging is om een taakstelling van 8 – 10% op te leggen op het taakveld.
Een ombuiging van € 10.000 is voor het budget van het taakveld reeds doorgevoerd voor 2021 n.a.v. herverdeling in budget.
De ombuiging heeft geen betrekking op een specifieke activiteit maar vermindert de mogelijkheden van het accountmanagement om
flexibel bij te dragen aan (maatschappelijke) initiatieven waaronder de onderwijsprojecten die vanuit de gemeente gesteund en medegeorganiseerd worden (techniekroute, onderwijsroute). De dienstverlening aan bedrijven en economische samenwerkingsverbanden
zal hierdoor aan kwantiteit en kwaliteit inleveren.
Het doorvoeren van de voorgestelde ombuiging zal leiden tot grotere financiële druk binnen het economisch domein waardoor het
doorvoeren van andere ombuigingsvoorstellen onder druk komt te staan.
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.
2022: € 8.000
2023: € 8.000
2024: € 8.000
2025: € 8.000

Effect
ombuiging

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?

Eerder is door een clustering en verandering een besparing van € 10.000 doorgevoerd en verwerkt in de Begroting 2021. Verder gaat
van het totale budget € 175.000 naar de regio, € 50.000 naar de coöperatie en € 30.000 naar stichting Papendrecht Promotie. Hierdoor
resteert voor overige activiteiten € 85.000. Een ombuiging van € 8.000 lijkt reëel.
Voor meer inhoud, zie bovenstaand onder ‘inhoud ombuiging’.
Effect
personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Reikwijdte
effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

Snelheid
herstel in
betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?

Personeel betrokken bij het taakveld economie zal minder flexibel en adequaat kunnen bijdragen in haar taakstelling tot
dienstverlening aan lokale ondernemers en het initiëren en bijdragen aan lokale economische initiatieven.

De ombuiging heeft met name effect op de werkwijze van het accountmanagement. Door het korten van financiën bestaat minder
ruimte om vanuit het accountmanagement bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven met betrekking tot het ondernemersklimaat
en budget voor informatievoorziening aan ondernemers.

De wijziging kan relatief snel teniet worden gedaan middels het toekennen van een extra bijdrage binnen het lopende jaar. Om de
ombuiging structureel teniet te doen zal deze in begroting opgenomen moeten worden.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Vanuit het economische domein en accountmanagement worden maatschappelijke initiatieven vanuit het lokaal en regionaal
ondernemersklimaat ondersteund en aangejaagd. Mede hierdoor zullen initiatieven gericht op duurzaamheid en onderwijs in mindere
mate gefaciliteerd kunnen worden. Denk hierbij aan informatietrajecten omtrent verduurzaming van kantoren en het plaatsen van
zonnepanelen op bedrijfsdaken en het via gezamenlijke trajecten (met bedrijven en andere afdelingen) stimuleren van circulaire
bedrijfsvoering.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?

Voor het lopende jaar 2021 is reeds een besparing op het taakveld doorgevoerd. Verdere ombuigingen kunnen via de P&C cyclus
worden vastgelegd.

