Nummer
64

Omschrijving ombuiging
Versoberen programma participatie

Taakveld
0.4 Overhead

Team
P&S

Budget
€ 30.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Ja

S/I en termijn realiseerbaarheid
S

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Corine Verver

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Trudie van der Hoek

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 5.000
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Als de ombuiging wordt doorgevoerd kunnen minder activiteiten gerealiseerd worden samen met inwoners. Omdat de focus ligt op
kwaliteit gaan we bij een beperkt aantal participatieprocessen volgen hoe de kwaliteit ervoor staat en ligt de focus minder op meer
participatie. Eerder is al € 10.000 van het budget afgegaan. Het voorstel is nu uit te werken wat een verdere versobering van € 5.000
betekent.
Indien hiertoe wordt besloten kunnen op basis van de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd.
2022: € 5.000
2023: € 5.000
2024: € 5.000
2025: € 5.000

Effect
ombuiging

Effect
personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
Deze ombuiging heeft op korte termijn geen ingrijpende consequenties voor het programma Participatie. De beschikbare middelen die
resteren voor 2021 worden benut voor vormgeving etc. van een participatiekrant (twee jaarlijks). Vanaf 2022 komen die
ontwikkelkosten niet meer terug en resteert in 2022 een bedrag om samen met inwoners activiteiten te ontwikkelen.
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:
Moeilijk in te schatten. Wanneer er minder "smeerolie" is, bestaat de kans dat meer op de gemeentelijke organisatie geleund gaat
worden om dingen voor elkaar te krijgen. Daarvan is het risico dat dat consequenties heeft voor de inzet van capaciteit.

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 een relatie met de ombuigingen van onder meer de subsidies, duurzaamheid en omgevingswet. Vanuit het
programma is zeer beperkt capaciteit beschikbaar om capaciteit te leveren op deze terreinen.

Ja.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Omgevingswet, energietransitie en duurzaamheid zijn thema's die heel erg raken aan samenkracht en burgerparticipatie. Als middelen
en (ambtelijke) capaciteit) ontbreken kan op deze thema's minder snelheid en minder resultaten geboekt worden.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
Kan direct worden ingeboekt.

