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Kamer
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Agendanr.
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Soort behandeling

(x) oordeelsvorming over raadsvoorstel
( ) beeldvorming over collegevoorstel
( ) presentatie/informatie en mogelijkheid tot vragen stellen
( ) consultatie fracties
( ) korte stemverklaring
( ) hamerstuk

doel behandeling

( ) bespreken voorstel
( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling
( ) informatievergaring
(x) besluitvorming

inspreekmogelijkheid

(x) ja
( ) nee

openbaar/besloten

(x) openbaar
( ) besloten, met als reden: …………………..

voorafgaande
behandeling
toelichting

Uitkomst behandeling

( ) n.v.t.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde
bezuinigingsmaatregelen.

( ) rijp voor agendering in Kamer 4 (besluitvorming)
( ) terug naar volgende Kamer 1 of 2 (beeldvorming/oordeelsvorming)
( ) rijp voor behandeling in Kamer 3 (plenaire oordeelsvorming)
( ) voor nader beraad terug naar college
( ) voldoende besproken, (voorlopig) geen vervolgbehandeling
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1 juli 2010
Kamer 3, punt 5.3
745
wethouder Financiën, de heer R. Wilting
Ruimte om te Kiezen II

Voorstel
:
1.In te stemmen met de volgende maatregelen:
a. Maatregel 1A: in te stemmen met het verschuiven van kosten onderhoud watergangen
naar de rioolheffing met een financieel effect van € 250.000 structureel per jaar,
ingaande per 2011;
b. Maatregel 1A: in te stemmen met het verschuiven van stortkosten groenafval naar de
afvalstoffenheffing met een financieel effect van € 100.000 structureel per jaar,
ingaande per 2011;
c. Maatregel 1D en 1E: in te stemmen met het doorvoeren van een efficiëntietoets
onderhoud materieel en onderzoek huisvesting materieel met een financieel effect van
€ 101.000 structureel per jaar, ingaande per 2011;
d. Maatregel 2: in te stemmen met de in de herziene exploitatie Centrumplan opgenomen
incidentele bezuiniging van € 500.000;
e. Maatregel 3: in te stemmen met het verlagen van de kosten voor de uitvoering van de
WSW door EMCO met € 350.000 structureel per jaar, ingaande per 2011;
f. Maatregel 4A: in te stemmen met de voorgestelde maatregelen op het gebied van
collectief vraagafhankelijk vervoer met een financieel effect van € 200.000 structureel
per jaar, ingaande per 2011;
g. Maatregel 5: in te stemmen met een heroverweging van het subsidiebeleid tot een
bedrag van € 300.000 structureel per jaar, ingaande per 2012 en het college op te
dragen separaat een voorstel hieromtrent aan de gemeenteraad voor te leggen;
h. Maatregel 7: in te stemmen met de voorgestelde maatregelen betreffende een
heroverweging in het accommodatiebeleid, met een financieel effect van € 81.000 in
2011, € 153.000 in 2012 en € 212.000 vanaf 2013;
i. Maatregel 8: in te stemmen met de voorgestelde maatregelen betreffende de
bedrijfsvoering met een financieel effect van € 150.000 structureel per jaar, ingaande
per 2011.
Coevorden, 21 juni 2010
Aan de raad,

Inleiding
Het project Ruimte om te Kiezen II is afgerond. Het resultaat bestaat uit een voorgesteld pakket
maatregelen met als doel structurele en incidentele lastenbeperking zoals verwoord in de nota
“Eindrapportage ROTK-II”.
Argumenten
De opdracht was te komen tot een pakket van maatregelen met een bezuinigingsomvang van € 2
miljoen structureel en € 500.000 incidenteel. Het hier voorgestelde pakket van maatregelen ligt
in de lijn met de taakstelling. De economische- en financiële verwachtingen op de lange termijn

laten zien dat besparing zoals voorgenomen met ROTK-I en ROTK-II onvoldoende zijn om de
tekorten in de meerjarenraming te dekken. Om die reden kent dit advies niet meerdere scenario’s
waaruit gekozen kan worden, maar is gekozen voor de vorm van één pakket waarin alle reële
maatregelen onverkort zijn opgenomen. Hiermee kan de taakstelling vrijwel worden gehaald.
Opmerkingen
Binnen het pakket van maatregelen zijn er twee voorstellen (de voorstellen 1a. en 1b.) waarin
kosten afgewenteld worden op bewoners en/of bedrijven. Het gaat daarbij om een totaalbedrag
van € 350.000 structureel.
Kosten, baten en dekking
Kosten
Verscheidene invoeringskosten (incidenteel) voor de implementatie van de uit te voeren
maatregelen, ter grootte van € 41.000. Deze kosten worden gedekt binnen de bestaande
budgetten.
Baten
Zie bijlage bij “Eindrapportage ROTK-II”.
Aanpak/uitvoering
Na besluitvorming door de raad worden de maatregelen verwerkt in de begroting 2011 en de
meerjarenraming. Het college zal verdere uitvoering geven aan het besluit.
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