Nummer
88

Omschrijving ombuiging
Verminderen uren bewegingsonderwijs Oostpolderhal

Taakveld
4.1 Openbaar basisonderwijs

Team
MO

Budget
€ 64.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
I – middellange termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Kees de Ruijter

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Wim Tuijl

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€0
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Met de Stichting Oostpolderhal is voor het bewegingsonderwijs in de wijk Oostpolder een dienstverleningsovereenkomst afgesloten
voor 40 jaar op basis van een gebruik van minimaal 36 klokuren. Het gebruik ligt lager. Het gebruik is nu gemiddeld 24 uur per week.
Zonder medewerking van de bestuurders van de stichting Oostpolderhal wordt het juridisch geen haalbare kaart om de overeenkomst
aan te passen. Feit is dat de stichting minder kosten maakt zodra een dagdeel uitgeroosterd is. Het bestuur van de Stichting
Oostpolderhal heeft bij email van 15 januari 2021 aan wethouder De Ruijter aangegeven de gemeente onverkort aan de bepalingen van
de dienstverleningsovereenkomst wordt gehouden.
Hier is geen besparing mogelijk.
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:

Geen, want er is sprake van minder gebruik en dus lagere kosten.

Geen, want personeel is eigen personeel van het onderwijs (vakleerkrachten).

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?

n.v.t.

Ja, mits de benodigde ruimte niet aan anderen is/wordt verhuurd.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Alléén indien het rijk de gemeenten verplicht tot het geven van meer lessen bewegingsonderwijs in een binnen accommodatie..
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
N.v.t.

