Nummer
37

Omschrijving ombuiging
Stoppen (incidentele) subsidie Cultuur &
ondersteuning kinderen

Taakveld
Algemene voorzieningen Wmo en
Jeugd

Team
MO

Budget
€ 9.300

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – korte termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Kees de Ruijter

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Rina van der Meijden

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 9.300
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Er worden geen cultuurlessen (onder meer wordt theater ingezet) meer door de gemeente bekostigd die plaatsvinden op de SBO de
Kameleon en de Anne Frank School. Dit past bij de afbakening van de gemeentelijke rol zoals ook is opgenomen in het Kompas Sociaal
Domein 2021-2024. In dit kader is het standpunt dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het bieden van onderwijs en de wijze
waarop ze dat invullen.
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.
2022: € 0
2023: € 9.300
2024: € 9.300
2025: € 9.300

Effect
ombuiging

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

Effect
personeel

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

Risico is dat door het wegvallen van de gemeentelijke financiering de SBO de Kameleon en de Anne Frank School kiezen om de
cultuurlessen niet meer te laten plaatsvinden.

De lessen worden gegeven door ToBe Cultuurcentrum. Wat de exacte consequenties zijn, hangt er ook van af of de scholen dit zelf gaan
bekostigen of een andere financieringsbron vinden. Het betreft een zeer beperkt aandeel in de totaal omzet van ToBe Cultuurcentrum.

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?

Dit heeft geen relatie met andere ombuigingen.

Ja, desgewenst.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Afbakening gemeentelijke verantwoordelijkheden in het kader van Kompas Sociaal Domein 2021-2024 (waar zijn we wel en niet van).
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
Contact opnemen met ToBe Cultuurcentrum en de scholen om aan te geven dat de gemeente stopt met het financieren van de
cultuurlessen. In principe zijn er geen contractuele verplichtingen voor 2022 en verder. Al getuigt het van behoorlijk bestuur om de
partijen enige tijd te geven om te kunnen anticiperen op deze wijziging.

