
 

Nummer Omschrijving ombuiging Taakveld Team Betrokken ambtenaar 
81  Onderzoek nieuw beleid kaderbrieven Diverse Fin Marco Penders 
     
Budget Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder 
€ 0 Nee S  Nee Pieter Paans 
     
  Omvang ombuiging  Ambtelijk opdrachtgever 
  € 0  Monique Reeuwijk 
Inhoud 
ombuiging 

Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? 
 
Gevraagd wordt om op pragmatische wijze te onderzoeken of in Kader- of voorjaarsnota’s van de laatste 10 jaar nieuw beleid (zijnde 
niet wettelijk) is opgevoerd waarmee gestopt kan worden. Voor zowel taak/capaciteit en/of budget (geld). 
 
Als proef zijn de Kaderbrieven van de jaren 2018 en 2019 tegen het licht gehouden. Daarin zijn geen keuzes gemaakt op het vlak van 
nieuw beleid, die niet tot de autonome ontwikkelingen behoorden. Op zich ook logisch omdat de inhoud van deze brieven min of meer 
beleidsarm is gebleven. Wij veronderstellen dat dit ook voor de jaren daarvoor ook geldt, of dat de inzet voor nieuw beleid inmiddels 
een vast gegeven is geworden in het gemeentelijk functioneren.  
 
Indien hiertoe wordt besloten kunnen op basis van de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd . 
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? 
 
Beleid dat in kaderbrieven is opgenomen stoppen of ombuigen. 
 

Effect 
personeel 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: 
 
Niet aan te geven. 



 
Reikwijdte 
effect 

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente: 
 
N.v.t. 
 

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 hang af van het inhoudelijke beleidsterrein. 
 

Trends en 
ontwikkelingen 

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

Realisatie Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? 
 
Keuzes maken en op basis daarvan verwerken in de begroting. 
 

 


