Nummer
61

Omschrijving ombuiging
Stoppen met budget veiligheidsavonden

Taakveld
1.2 Openbare orde en veiligheid

Team
VVTH

Budget
€ 13.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S/I – korte termijn realiseerbaar

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Aart-Jan Moerkerke

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Esther Franse

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 2.000
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
In 2021 is een veiligheidsavond gepland. Het voorstel is om de veiligheidsavond daarna niet meer budgettair op te nemen. Afhankelijk
van de overige activiteiten binnen het budget kunnen veiligheidsavonden alsnog worden georganiseerd, indien er een grote vraag naar
is.
Van het totale budget van € 13.000 worden allerhande acties betaald zoals het donkere dagen offensief en acties in het kader van het
tegengaan van fietsendiefstal. De veiligheidsavonden/dagen nemen het grootste gedeelte in beslag van het budget. Voor 2021 staat
een dag gepland waarbij het hele plein wordt vol gezet met allerhande voertuigen en containers van diensten. Er wordt b.v. een
'wietcontainer' geplaatst en daar worden kosten voor gemaakt.
Indien hiertoe wordt besloten kunnen op basis van de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd.
2022: € 2.000
2023: € 2.000
2024: € 2.000
2025: € 2.000

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:

Het maatschappelijk effect is wellicht dat inwoners minder betrokken zijn bij het onderwerp veiligheid.

Geen directe gevolgen voor het personeel.
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?

Geen.

De ombuiging kan snel teniet worden gedaan in financieel betere tijden. Het is een intern budget.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Een trend is te streven naar een grote externe gerichtheid. Door stoppen met budget voor de veiligheidsavonden wordt dat een stukje
minder.
Realisatie

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

