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Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Uitgaan van toepasbare modelverordeningen. Minder maatwerk nodig, maatwerk is altijd duurder.
Het is wenselijk zo veel mogelijk modelverordeningen te gebruiken en zo min mogelijk hiervan af te wijken. Bij met name de financiële
verordeningen is al aangesloten op de VNG modelverordeningen. De praktijk wijst echter wel uit dat toch om diverse redenen op de
valreep vaak om maatwerk wordt gevraagd. In het beste geval krijgen we dan een hybride vorm. Het onderwerp kan veel breder
worden gezien dan alleen gerelateerd aan de VNG modelverordeningen. We maken ook gebruik van regionaal opgestelde
conceptadviezen en voorstellen, maar ook in die gevallen kan lokaal maatwerk gewenst zijn.
Geconcludeerd kan worden dat het nauwelijks mogelijk is de omvang van een bezuiniging als gevolg van het werken met
modelverordeningen, te kwantificeren. De personele inzet op een onderdeel zal wellicht iets minder kunnen zijn, maar dit leidt niet
meteen tot minder formatie. Beter is het dan ons te richten op verbeteren van de kwaliteit op andere onderdelen.
Een kwantitatieve bijdrage hierdoor aan de ombuigingen/bezuinigingen zien wij niet als realistisch en daarom wordt geopteerd dit
voorstel niet als onderwerp van de bezuinigingen mee te nemen. Het kan separaat als pilot worden uitgevoerd, teneinde te achterhalen
in hoeverre maatwerk achterwege kan blijven en daardoor meer inzet op kwaliteit mogelijk wordt.
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.
2022: € 0
2023: € 0
2024: € 0
2025: € 0

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:

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?

Door meer naar de VNG standaard te gaan is lokaal maatwerk niet meer mogelijk.

De inzet voor aanpassen van verordeningen kan mogelijk omlaag. Hoeveel zal, wanneer daar voor gekozen wordt, de pilot uit moeten
wijzen.

Taakstelling op de organisatie.

Ja, direct.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
N.v.t.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
Deze werkwijze verder communiceren in de organisatie.

