
Totaaloverzicht uit te werken separate ombuigingsmogelijkheden 

Tijdens de commissie ABZ van 29 maart jl. heeft wethouder Paans kort de stand van zaken rondom 
het proces van uitwerken van de ombuigingsmogelijkheden toegelicht.  
In oktober 2020 is tijdens de commissie ABZ besproken welke ombuigingsmogelijkheden uit de 
ombuigingscatalogus worden uitgewerkt. De uitwerkingen van 2 businesscases en de separate 
ombuigingsmogelijkheden zijn inmiddels in een vergevorderd stadium en er ligt een voorgenomen 
besluit voor de subsidies.  
De eerste financiële uitwerkingen wijzen erop dat deze niet genoeg besparing opleveren en dat 
hiermee de begroting 2022 hoogstwaarschijnlijk niet sluitend kan worden gemaakt. Het college heeft 
daarom opdracht gegeven om aanvullende ombuigingsmogelijkheden uit te werken. Dit ook om te 
voorkomen dat in een later stadium richting de Kaderbrief geconstateerd zou worden dat we een 
tekort houden. 

Onderstaand het totaaloverzicht van alle uit te werken separate ombuigingsmogelijkheden. 
Dit betreft: 

- Overzicht oktober 2020 uit te werken ombuigingsmogelijkheden uit ombuigingscatalogus. 
- Overzicht februari 2021 aanvullend uit te werken ombuigingsmogelijkheden uit 

ombuigingscatalogus. 
- Overzicht februari 2021 aanvullend nieuw uit te werken ombuigingsmogelijkheden. 

 
Al deze ombuigingsmogelijkheden worden uitgewerkt, er zijn nog geen keuzes gemaakt. De 
uitwerkingen van de ombuigingsmogelijkheden ontvangt de raad bij de Kaderbrief die in juni aan de 
raad wordt aangeboden. De bestuurlijke afwegingen van alle ombuigingsmogelijkheden zullen 
uiteraard plaatsvinden bij de raadsbehandeling van de Kaderbief.  

 

Totaaloverzicht uit te werken separate ombuigingsmogelijkheden 

Oktober 2020: uit te werken mogelijkheden uit ombuigingscatalogus  
Meer gebruik modelverordeningen VNG 
32 - urige werkweek i.g.v. nieuwe medewerkers 
Verlaging representatiebudget college 
Verlaging budget arbeidsvoorwaarden 
Verlaging budget personeelsfeesten 
Verminderen onderhoud groen 
Efficiencymaatregelen onderhoud wegen 
Efficiencymaatregelen onderhoud openbare verlichting 
Kwaliteitsniveau onderhoud begraafplaatsen 
Reclameborden langs N3 
Slimmer omgaan met energieverbruik gemeentehuis 
Huur werkplaats Coornhertstraat 6 laten vervallen 
Leges visvergunningen verhogen met meer dan inflatie  
Leges publieksbalie verhogen met meer dan inflatie (parkeren) 
Minder budget nieuw beleid  
Stelpost loon- en prijsstijging verbonden partijen vanaf 2023 o.b.v. 
gewogen gemiddelden. 



Concessies uitgeven voor laadpalen 
Ontwikkelwinst uit de grondexploitatie inzetten ter dekking exploitatie 
uitgaven 
Multifunctionelere accommodaties (meerdere functies bij elkaar 
onderbrengen) 
Verlagen budget breedtesportimpuls  
Verkopen/ teruggeven kunst (Luigies collectie) 
Sportstimulering afschaffen  
Bundeling sportactiviteiten 
Suppord stoppen, uitbesteden of zonder locatie uitvoeren jeugd en 
jongerenwerk 
Verlaging Investeringskrediet De Viermaster 
Verlagen stelpost volumeontwikkeling SDD 
Inzetten reserve taakmutaties 
Budget organisatieontwikkeling verlagen 
Meer regionaal doorpakken en minder maatwerk 
Stoppen met actieve rol in Alblasserwaard 
Parkeertarieven vergunningen omhoog op straat en garages 
Toeristenbelasting verhogen met € 0,10 t.g.v. promotie Papendrecht 
Veiligheidsavonden eens per twee jaar 
Minder regels, minder handhaven 
Versoberen programma duurzaamheid 
Versoberen programma participatie 
Verminderen uren bewegingsonderwijs Oostpolderhal 
Strategisch vastgoedbeheer (Verkoop of verhuur) 
 
Februari 2021: Aanvullend uit te werken mogelijkheden uit eerdere 
ombuigingscatalogus 2020 
Taakstelling op groen 
Taakstelling op wegen 
Taakstelling omgevingsdienst OZHZ 
Taakstelling Veiligheidsregio ZHZ 
Herfinanciering leningen (aanvullend op eerdere herfinanciering 2020) 
Onderzoek kinderboerderij 
Regionale Projecten Portfolio (RPP) verlagen vanaf 2023 
Onderzoek mogelijkheden verhuur gedeelte gemeentehuis  
Stoppen of versoberen nieuw beleid 
Onderzoek verdere versobering programma duurzaamheid 
  
Februari 2021: Aanvullend nieuw uit te werken ombuigingsmogelijkheden 
Versoberen budget Klimaatadaptatie 
Taakstelling organisatie 
Taakstelling taakveld Verkeer en Vervoer 
Taakstelling taakveld Economie 
Taakstelling taakveld Sport (inclusief mogelijkheid verhogen tarieven) 
Materieel gemeentewerf (lease/koop/anders) 



Onderzoek nieuw beleid kaderbrieven 
Kaasschaaf (percentage korten op alle budgetten) 
Inkomsten afvalbrengstation 
Stoppen met bijdrage Groeiagenda (regio afspraak) 
Bijdrage reserve aan kapitaallasten (Veerdam en Damwand) 
Bijstellen post onvoorzien 
Bijstellen stelpost inflatie  
Verhogen inkomsten Beschermd wonen en opvang 
Onder uitputting (oude) budget inburgering 
Stoppen vrijwilligerspas SSKW 
Stoppen (incidentele) subsidie Cultuur & ondersteuning kinderen 
Stoppen met (incidentele) subsidie Onderwijs-zorgarrangement 
Stoppen met calamiteitenoefening Jeugdhulp 
Niet opstarten van Café GEZI(e)N 
Verlagen budget voorzieningen jongerenoverlast 
Verlagen onderzoeksbudget  
Verlagen inzet St. Buurtgezinnen 
Stoppen met pilot Adviespunt Scheiden, Kind & Ouderschap 

 


