Nummer
57

Omschrijving ombuiging
Vervallen huur werkplaats Coornhertstraat 6

Taakveld
0.4 Overhead

Team
DVL

Budget
€ 9.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – Middellange termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Aart-Jan Moerkerke

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Eric Monster

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 9.000
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
De werkplaats wordt gehuurd om daarin werkzaamheden uit te voeren voor verschillende panden die in beheer van de gemeente zijn.
Er was en is geen structureel alternatief mogelijk op de nieuwe gemeentewerf.
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.
2022: € 9.000
2023: € 9.000
2024: € 9.000
2025: € 9.000

Effect
ombuiging

Effect
personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
In eerste instantie werd nog regelmatig een beroep gedaan om werkzaamheden uit te voeren voor genoemde panden. Inmiddels zijn
meer en meer van deze uit te voeren werkzaamheden in de markt belegd. Nu is er nog slechts sprake van een incidentele uitvraag,
waardoor geen noodzaak meer bestaat om deze werkplaats te behouden. Incidenteel gebruik maken van de faciliteiten op de
gemeentewerf is daarbij een mogelijkheid als vervanging.
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:
Met de betrokken medewerker is uitgebreid gesproken dat dit een zakelijk besluit betreft, als onderdeel van het totaal aan
ombuigingen.

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?

Deze ombuiging heeft geen effect op andere ombuigingen of taken van de gemeente.

Ja, per direct.

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

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
1. Het opzeggen van de huur van de werkplaats per 1 januari 2022 (of zoveel eerder als mogelijk en afhankelijk van punt 3);
2. Het verhuizen van de materialen en het gereedschap, dan wel het (deels) laten opkopen ervan;
3. Het schoon opleveren van de ruimte aan de verhuurder.

