
 

 

Keuzenotitie bij de Begroting 2021-2024 
 

 

 

Opdrachtgever : Gemeenteraad 

Datum  : 16 september 2020  

  

Zaaknummer :  Z/20/096964 / DOC-153931  

 



Pagina 2 van 58, gemeente Bodegraven-Reeuwijk rapport Z/20/096964 / DOC-153931  

 

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................................................ 2 

Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad ....................................................................................................................................................... 3 

1. Keuzetabel ......................................................................................................................................................................................... 10 

2. Participatiewet................................................................................................................................................................................... 13 

3. Sociaal Domein .................................................................................................................................................................................. 18 

4. Reguliere exploitatie .......................................................................................................................................................................... 20 

Programma 1 - Leven, leren en werken ............................................................................................................................................................. 20 
Programma 2 - Wonen en leven ....................................................................................................................................................................... 29 
Programma 3 - Samenwerken, economie en dorpspromotie ................................................................................................................................. 38 
Programma 4 - Bestuur en dienstverlening ........................................................................................................................................................ 44 
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................................................................................... 47 

Bijlage 1  Suggesties van de raad ............................................................................................................................................................... 53 

Bijlage 2  Aangenomen moties bij bespreking Kadernota 2021-2024 ......................................................................................................... 56 

  

  



Pagina 3 van 58, gemeente Bodegraven-Reeuwijk rapport Z/20/096964 / DOC-153931  

 

Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad 

Voor u ligt de Keuzenotitie 2021. Om tot een sluitende Begroting 2021-2024 te komen is in de kadernota aangekondigd dat er ook dit jaar een 

keuzenotitie wordt opgesteld. In de Kadernota 2021-2024 zijn de ontwikkelingen voor de komende vier jaar geschetst. Samengevat is het beeld dat het 

Sociaal Domein een steeds zwaardere wissel trekt op de financiële positie van de gemeente. De tekorten op de jeugdhulp lopen op en de inkomsten van 

grondexploitaties drogen op. Om meer balans te krijgen tussen inkomsten en uitgaven zijn in de kadernota een aantal maatregelen aangekondigd: 

• Kostennivellering in het Sociaal Domein en w.b. de Participatiewet; 

• Loslaten van de financiële norm in 2021; 

• Taakstelling op de reguliere exploitatie. 

 

Ondanks deze maatregelen blijft het financieel perspectief van de gemeente negatief. Meerjarig is het niet gelukt een sluitende kadernota te presenteren. 

De oplopende tekorten leiden tot een fors structureel meerjarig tekort. We merken hierbij op dat het tekort door een recente herstructurering van 

langlopende leningen € 700.000,- lager ligt dan in de kadernota gepresenteerd. Hierdoor komt de taakstelling om te komen tot een sluitende begorting 

niet op € 3,2 miljoen uit, maar op € 2,5 miljoen.  

 

Het huidige perspectief maakt dat een aantal ontwikkelingen op dit moment niet gefinancierd kan worden. Sommige investeringen stellen we daarom uit. 

Door nu keuzes te maken ontstaat weer evenwicht tussen inkomsten en uitgaven en kunnen we binnen de financiële kaders keuzes maken over de 

uitvoering van het raadsprogramma Samen Duurzaam Gezond.  
 
Proces keuzenotitie  
Gedurende de zomermaanden is gewerkt aan een pakket aan bezuinigingsmogelijkheden dat recht doet aan de ambities van Samen Duurzaam Gezond 

en de opgave om het tekort van het Sociaal Domein meerjarig op te vangen binnen onze begroting. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in voorliggende 

keuzenotitie en zijn alle getoetst op haalbaarheid. De Keuzenotitie 2021 wordt enkele weken voorafgaand aan de Begroting 2021-2024 aan de 

gemeenteraad aangeboden. De keuzenotitie wordt op 14 oktober 2020 in de commissie behandeld en op 28 oktober in de raad. De begroting wordt op in 

de commissie behandeld en op 11 november in de raad.  

 

De wijzigingen in de begroting die uit de keuzenotitie voortvloeien, worden vastgesteld tijdens de behandeling van de begroting. Dit gebeurt in een 

eerste begrotingswijziging, waarin de gemaakte keuzes uit de keuzenotitie zijn verwerkt. 

 

De vastgestelde begroting zal samen met de eerste begrotingswijziging bij de provincie Zuid-Holland ter goedkeuring worden voorgelegd. Zo krijgt de 

gemeenteraad enerzijds de ruimte een weloverwogen keuze uit de voorliggende mogelijkheden te maken; anderzijds wordt bewerkstelligd dat die keuzes 

een integraal onderdeel van de begroting uitmaken. 
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Samengevat beeld van de Kadernota 2021-2024 
Als vertrekpunt voor deze keuzenotitie dient de Kadernota 2021-2024. Samengevat geeft de kadernota het volgende beeld: 

 

x € 1.000

2021 2022 2023 2024

Saldo na algemene uitkering 264        448        -24         786        

Programama 1 Leven, leren en werken -136 -136 -136 -136 

Programma 2 Wonen en leven -169 -231 -231 -231 

Programma 3 Ondernemen en dorpspromotie -40 -40 -40 -40 

Programma 4 Bestuur en dienstverlening -112 -112 -112 -112 

Algemene dekkingsmiddelen 234 139 139 139

Saldo 41 68 - 404 406

 

Tekort sociaal domein - realistisch scenario -3.245 -5.081 -6.081 -7.081 

Saldo geconsolideerd - 3.204 - 5.013 - 6.485 - 6.675

Opgave binnen het sociaal domein

Taakstelling Ferm Werk 750 750 750 750

Taakstelling Jeugd en Wmo 1.200 1.200 1.200 1.200

Financiële keuze

Inzetten van financiële norm (indicenteel) 500 0 0 0

Taakstelling reguliere exploitatie 800 800 800 800

Resultaat na wijzigingen 46 - 2.263 - 3.735 - 3.925

Kadernota 2021
Jaar
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Uitgangspunten keuzenotitie 
Net als vorig jaar blijft Samen Duurzaam Gezond onze ambitie. De afgelopen jaren hebben we wat betreft de financiën de keuze gemaakt om de lasten 

van inwoners niet meer dan met de inflatie te laten stijgen, hoge ambities te hebben op onze beleidsdoelstellingen uit het raadsprogramma en de 

schuldenpositie verder te laten dalen. Door het groeiende tekort binnen het Sociaal Domein ontstaat spanning met betrekking tot het doorzetten van de 

gekozen lijnen. De tekorten binnen het Sociaal Domein kunnen op dit moment namelijk niet opgelost worden binnen het Sociaal Domein zelf.  

 

Om goede keuzes te kunnen maken is het wenselijk aan de voorkant uitgangspunten te formuleren. Deze hebben we als volgt geformuleerd:  

 

1. Het raadsprogramma Samen Duurzaam Gezond blijft leidend; 

2. Om tot een sluitende begroting te komen zijn maatregelen nodig en deze mogen niet leiden tot het kapot bezuinigen van beleid; 

3. We voorkomen zoveel mogelijk dat maatregelen leiden tot lastenverzwaring voor inwoners; 

4. Het Sociaal Domein moet zelf ook een bijdrage leveren aan de financiële oplossing; 

5. We houden de schuldenpositie beheersbaar in relatie tot de daarmee samenhangende rentekosten. 
 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de conclusie dat we nog steeds zoveel mogelijk voorkomen dat maatregelen leiden tot een lastenstijging 

voor inwoners. Als er toch sprake is van een lastenstijging zal deze conform de bij de bespreking aangenomen motie 18 (zie bijlage 2) worden ingezet 

om de schuldenpositie verder af te bouwen. Wat betreft de schuldenpositie is het in ieder geval wenselijk deze beheersbaar te houden in relatie tot de 

exploitatie, maar het heeft nog steeds de voorkeur om deze verder af te bouwen. De invulling van de overige taakstelling dient verder gevonden te 

worden in de reguliere exploitatie, voor zover deze geen betrekking heeft op een lastenstijging voor inwoners. Hierbij moeten we ervoor waken dat het 

kapot bezuinigen van het beleid wordt voorkomen.   

 

Opbouw en inhoud keuzenotitie 
Een belangrijke uitdaging om te komen tot een sluitende begroting is gelegen op het vlak van het Sociaal Domein. Hierbij hebben we onderscheid 

gemaakt tussen participatie, waarvan de uitvoering bij Ferm Werk ligt, en het Sociaal Domein (Jeugd en Wmo), waarvan de uitvoering bij de gemeente 

ligt. Invulling van de taakstelling op deze twee terreinen leidt niet tot een sluitende begroting. Daarom zijn aanvullende maatregelen in de reguliere 

begroting noodzakelijk. In deze keuzenotitie hebben wij de verschillende voorstellen verwerkt waarbij wij onderscheid hebben gemaakt tussen: 

• Participatiewet (hoofdstuk 2); 

• Sociaal Domein (hoofdstuk 3); 

• Reguliere exploitatie (hoofdstuk 4). 

 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de Participatiewet. De uitvoering van deze wet ligt bij Ferm Werk. Ferm Werk heeft een conceptbegroting 2021 ingediend 

met daarin een fors hogere bijdrage van ons. Deze hogere bijdrage (circa € 650.000,-) is aanleiding voor een analyse en gesprekken met Ferm Werk en 

met de andere deelnemende gemeenten. Dit proces loopt nog, maar de eerste uitkomsten laten zien dat wij een belangrijk deel hebben kunnen 
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ombuigen. Daarnaast ligt er nog een palet aan opties waaruit we op inhoudelijke gronden kunnen kiezen om het anders (bijvoorbeeld met minder) te 

doen, passend bij wat wij verwachten van Ferm Werk. 

 

In hoofdstuk 3 presenteren we de bezuinigingen op de onderdelen Jeugdzorg en Wmo. Het betreft de uitwerking van de Routekaart Sociaal Domein – 

Besparen en Transformeren Jeugd en Wmo, die net voor het zomerreces is gedeeld. De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de individuele 

en maatwerkvoorzieningen (het terugdringen van zorgzwaarte en zorgduur), op de organisatie van de toegang (passende inrichting/opgavegestuurd) en 

op preventie (subsidies).  

 

In hoofdstuk 4, over de reguliere exploitatie, presenteren we per programma de bezuinigingsopties. Per onderwerp geven we aan welke 

bezuinigingsopties er zijn, welk bedrag er te bezuinigen valt, welke argumenten voor en tegen de bezuiniging zijn meegewogen en wat het advies van 

het college is aan de raad. Ook wordt per onderwerp aangegeven of het voorstel van het college in lijn is met het raadsprogramma.  

Dat advies beperkt zich tot een viertal mogelijkheden: 

1. Het college adviseert positief: het college stelt voor deze punten over te nemen; 

2. Het college adviseert neutraal: het college is niet direct voorstand van dit punt, maar is er ook niet op tegen; 

3. Het college adviseert negatief: het college is (in ieder geval voor 2021) geen voorstander van deze bezuinigingsmogelijkheid. De redenen 

daarvan kunnen uiteenlopend zijn, maar liggen veelal op het terrein van lastige uitvoerbaarheid en grote (negatieve) implicaties voor inwoners; 

4. In enkele gevallen legt het college geen voorstel neer bij de raad. Een reden kan zijn dat het college een voorstel doen (op dit moment) niet 

mogelijk acht, of omdat er over het betreffende onderwerp binnenkort een separaat voorstel aan de raad wordt voorgelegd. In de toelichting bij 

deze onderwerpen wordt dit verder gemotiveerd. Dat deze onderwerpen toch in de keuzenotitie zijn opgenomen heeft tot doel een zo volledig 

mogelijk overzicht te presenteren. De betreffende onderwerpen zijn overigens aangemerkt als een negatief advies, zodat er geen financiële 

doorwerking ontstaat. 

 

In bijlage 1 zijn de suggesties van uw raad opgenomen zoals gedaan tijdens de Algemene Beschouwingen. Per suggestie wordt verwezen naar de plaats 

in de keuzenotitie waar deze een plek hebben gekregen. Tot slot bevat bijlage 2 een lijst met de moties die tijdens de behandeling van de kadernota zijn 

aangenomen en die van invloed zijn op of een relatie hebben met deze keuzenotitie.  

 

De Keuzenotitie 2021 begint met de samenvatting en volgens de keuzetabel in hoofdstuk 1. Zo wordt direct inzichtelijk wat het resultaat is van de 

voorstellen van het college in de keuzenotitie.  
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Samengevat beeld keuzenotitie 
Zonder maatregelen sloot de Kadernota 2021-2024 met een nadelig resultaat van € 3.204.000,-. Na het opmaken van de kadernota heeft een 

herfinanciering van de langlopende leningen plaatsgevonden. Dit levert een voordeel op van € 700.000,-. Er resteert dan nog een tekort van  

€ 2.504.000. In deze keuzenotitie doet het college voorstellen om dit tekort op te heffen. De effecten hiervan zijn samengevat als volgt weer te geven: 

x € 1.000

Kadernota saldo geconsolideerd - 3.204

Nagekomen effecten

Septembercirculaire 2020 PM

Rentevoordeel herfinanciering 700

Saldo inclusief nagekomen effecten - 2.504

Totaal maatregelen waarop college positief voorstelt 2.106

Totaal maatregelen waarop college neutraal voorstelt 484

Totaal maatregelen waarop college negatief voorstelt 1.115

Saldo inclusief positieve en neutrale voorstellen 86  
 

Hieruit blijkt dat na verwerking van de positieve en neutrale voorstellen het saldo sluit op € 86.000,- voordelig.  

 

Leningenportefeuille en algemene reserve 
Het verloop van de leningenportefeuille en de algemene reserve is in de kadernota opgesteld, rekening houdend met het realiseren van een bezuiniging 

van € 3,2 miljoen in 2021. Als naar aanleiding van deze keuzenotitie voor € 3,2 miljoen bezuinigd gaat worden, ontstaat er dus geen verschil ten 

opzichte van het gepresenteerde verloop. Onderstaand zijn de toelichting op de ontwikkeling van de leningenportefeuille en het verloop van de algemene 

reserve integraal overgenomen uit de Kadernota 2021-2024. Hiermee is de context ook in de keuzenotitie zelf opgenomen.  

 

Ontwikkeling leningenportefeuille 

Ten opzichte van de Begroting 2020-2023 laat de ontwikkeling van de leningenportefeuille een stijgende lijn zien. Deze toename wordt veroorzaakt door 

hogere kosten in het Sociaal Domein. Met deze ontwikkelingen komen we verder af te staan van de oorspronkelijke ambitie om de leningenschuld terug 

te dringen. Grafisch is de ontwikkeling van de leningenportefeuille weer te geven zoals op de volgende pagina. 
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Deze grafiek laat twee lijnen zien van de Kadernota 2021-2024. De blauwe lijn is het verloop van de leningenportefeuille zonder ingrijpen in het Sociaal 

Domein. De groene lijn laat zien wat het effect is van de maatregelen binnen het Sociaal Domein. Met de maatregelen komen we in 2023 uit op een 

leningenportefeuille van € 161 miljoen. 

 

De reservepositie vertoont een gestaag dalende ontwikkeling. Voor deze daling zijn de volgende redenen te noemen: 

1. De tekorten in het Sociaal Domein nemen de komende jaren zonder ingrijpen fors toe. Dit resulteert in een negatief meerjarenperspectief. Dit 

negatief meerjarenperspectief gaat ten laste van de algemene reserve; 

2. De uitname van € 2,5 miljoen voor een investeringsfonds gebiedsontwikkeling in 2021; 

3. Dekking van incidentele kosten in 2020.   
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Verloop van de algemene reserve  

Grafisch is de ontwikkeling van de algemene reserve als volgt weer te geven.  

 

 
 

De totale algemene reserve sluit in 2024 op een saldo van € 6,3 miljoen als we erin slagen maatregelen te treffen in het Sociaal Domein. Indien we geen 

maatregelen treffen sluit de algemene reserve op een negatieve stand van € 8,0 miljoen. 
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1. Keuzetabel 

 

In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van deze keuzenotitie. Per keuze is in deze tabel weergegeven: 

1. De taakstelling zoals opgenomen in de Kadernota 2021-2024; 

2. De omvang van de mogelijke bezuiniging; 

3. Het voorstel van het college: 

a) Positief 

b) Neutraal 

c) Negatief 

4. Of de keuze effect heeft op het personeelsbudget. 

 x € 1.000

D o elstelling Vo o rstel effect

Kaderno ta Keuzeno tit ie P o sit ief N eutraal N egatief perso neelsbudget

2. Participatiewet 750

2A Foutherstel / review begroting 2021 426 x √

2B Autonome ontwikkelingen -258 x √

2C Strategische heroriëntatie 185 x √

2D Organisatieontwikkeling 397 x √

Totalen hoofdstuk 2 750 750 750 0 0 56

3. Sociaal domein 1.200

3A Paragraaf 4.1.1. Jeugd en Wmo 75 x √

3B Paragraaf 4.1.2. Jeugd 738 x √

3C Paragraaf 4.1.3. Wmo 31 x √

3D Paragraaf 4.2 Potentie scenario 2 356 x √

Totalen hoofdstuk 3 1.200 1.200 1.200 0 0 90

Samenvatting en afweging keuze
H et co llege stelt  vo o r:
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 x € 1.000

D o elstelling Vo o rstel ef fect

Kaderno ta Keuzeno tit ie P o sit ief N eutraal N egat ief perso neelsbudget

    Schrappen financiële norm 500

    Door te voeren bezuingingen 800

 

4.1. Programma 1 - Leven, leren en werken

A. Temporiseren onderwijshuisvesting 0 x

B. Evertshuis 0 x

C. Bibliotheek De Ronde Venen 30 x  

D. Beheer dorpshuizen anders organiseren 20 x √

E. Stoppen met concept Huis van Alles 94 x  

F. Sluiten dorpshuizen 0 x  

G. Sluiten accommodaties ambulant Jongerenwerk 46 x  

H. Bijdrage sport, bewegen en gezondheid 15 x √

I. Muziekonderwijs 50 x √

J. Stoppen met buurtsportcoaches 0 x

 

4.2 Programma 2 - Wonen en leven

A. Verduurzaming bedrijventerreinen 10 x √

B. Besparing ODMH handhaving 50 x  

C. Subsidie cultureel erfgoed / monumenten 25 x  

D. Onderhoudskosten monumenten 16 x √

E. Temporiseren bestemmingsplannen 30 x  

F. Temporiseren uitvoeringsprogramma openbare ruimte 0 x  

G. Vermaatschappelijking onderhoud speeltuinen 20 x √

H. Bezuiniging structureel budget verkeer 25 x √

I. Bewust Afval Scheiden 0 x

J. Duurzaamheid 0 x

Samenvatting en afweging keuze
H et co llege stelt  vo o r:
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 x € 1.000

D o elstelling Vo o rstel ef fect

Kaderno ta Keuzeno tit ie P o sit ief N eutraal N egat ief perso neelsbudget

4.3 Programma 3 - Samenwerken, economie en dorpspromotie

A. Triple Helixsamenwerking schrappen 30 x  

B. Investeringen centrumaanpak schrappen 65 x  

C. Gemeentelijk vastgoed uit Ons Fonds halen 0 x  

D. Kaashandel niet uitvoeren 40 x  

E. Streekmuseum 0 x  

F. (Tijdelijk) geen ontwikkeling van recreatieve vaarroutes 30 x  

G. Actualiseren Nota Kostenverhaal 0 x  

4.4 Programma 4 - Bestuur en dienstverlening

A. Personeelsbudget 158 x

B. Halveren fractiebudgetten en bijeenkomsten raad 26 x

 

4.5 Programma Algemene dekkingsmiddelen

A. Verhogen toeristenbelasting 50 x

B. OZB-tarief woningen en niet-woningen verhogen 300 x

C. Schrappen bijdrage ONS Fonds 0 x

D. Herinvoeren hondenbelasting 100 x

E. Schrappen onderhoud hondenuitlaatstroken 25 x  

F. Verhoging algemeen tarief afvalstoffenheffing 0 x

G. Schrappen financiële norm 500 x

Totalen hoofdstuk 4 1.300 1.755 156 484 1.115 12

Totaal 3.250 3.705 2.106 484 1.115 158

Samenvatting en afweging keuze
H et co llege stelt  vo o r:
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2. Participatiewet 

 

De uitvoering van de Participatiewet is bij de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk ondergebracht. In de conceptbegroting 2021 van Ferm Werk, die 

voor de zomer is aangereikt, is een fors hogere bijdrage voorzien dan voor het lopende begrotingsjaar. Het betreft circa € 650.000,-. Dit bedrag is 

overgenomen in de kadernota, maar is ook direct als taakstelling opgenomen. Er ligt immers een forse taakstelling op de organisatie en onverkort deze 

claim honoreren vraagt om ingrepen elders in de begroting. De € 650.000,- is voor de gemeente aanleiding geweest om tegen de conceptbegroting van 

Ferm Werk te stemmen.  

 

Naast bovengenoemde taakstelling ligt er al een opdracht om € 50.000,- te vinden binnen de begroting van Ferm Werk. Daarmee hebben we dus een 

uitdaging van € 700.000,- om te kijken hoe wij nog steeds recht kunnen doen aan onze wettelijke taken, zonder dat onze financiële draagkracht uit 

balans raakt. 

 

De taakstelling van € 700.000,- is aanleiding geweest voor de volgende acties: 

1. Een review/analyse van de conceptbegroting 2021, samen met Ferm Werk. Vanuit onze eigen inzichten en analyse was de stijging van het 

budget niet te verklaren vanuit uitgangspunten zoals indexeringen en taakmutaties. 

2. Een strategische heroriëntatie op de taken van Ferm Werk. Zowel gezamenlijk met de andere partijen in de Gemeenschappelijke Regeling te 

organiseren, maar ook zelfstandig waar wij onze eigen agenda kunnen realiseren. 

3. Als eerste twee acties onvoldoende opleveren zullen wij voorstellen een traject van organisatieontwikkeling te starten. 

 

Nota Bene 

Ferm Werk komt nog met een nieuwe kaderbrief en met een herziene begroting naar aanleiding van de grote veranderingen vanwege de ontwikkelingen 

rondom corona. In deze brief kunnen nog nieuwe inzichten worden betrokken (septembercirculaire/voorlopig bericht BUIG-budget). Daarmee hebben wij 

de komende weken nog tijd om dit te concretiseren en met onze partners waar nodig overeenstemming te zoeken. 

 

Review op conceptbegroting 2021 
 

Posten Omvang Hard/zacht 

In de begroting zit een fout van € 167.000,-. De kostprijs van een uitkering was niet juist berekend en daarmee 

kwamen de uitkeringskosten en uitvoeringskosten (die hieraan gerelateerd zijn) te hoog uit. Dit wordt ambtshalve 

gecorrigeerd. 

€ 167.000,- Hard 

De kosten van uitkeringen in het kader van de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) komen tegenwoordig 

uit de BUIG-gelden. Kredietaanvragen en onderzoeken (naar levensvatbaarheid of onderzoeken bij problematische 

schulden) blijven een apart deel. Bedrijfskredieten lopen over de balans en worden in vijf jaar verrekend. Hiervoor 

worden kosten geraamd. De kosten van de onderzoeken zijn kosten die door marktpartijen in rekening worden 

€ 65.000,- Hard 
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Posten Omvang Hard/zacht 

gebracht. Ferm Werk zou deze kosten echter aanzienlijk kunnen verlagen door hier eigen mensen voor in te zetten 

(deskundigheidsbevordering eigen personeel). Daarmee wordt de formatie die zich richt op Bbz beter ingezet. In de 

begroting die nu voorligt missen we ambitie en zien we dat de rekening te makkelijk bij de gemeente wordt 

neergelegd.  

 

Onderliggend ligt nog de vraag hoe de kostenraming in de begroting van Ferm Werk van € 105.000,- is opgebouwd 

en waarom deze niet meer in lijn is te brengen met de dekking (€ 16.000,-) die het Rijk geeft.  

In de begroting is een post opgenomen voor arbeidsparticipatie (€ 174.000,-). De realisatie in 2019 is evenwel 

slechts € 53.000,-. De gemeente neemt het standpunt in dat de dienstverlening van Ferm Werk op het niveau van 

2019 kan blijven en dat er onvoldoende onderbouwing ligt om deze forse opstap te rechtvaardigen. 

 

N.B. In de begroting van Ferm Werk is opgenomen: “De toename van de bijdrage voor arbeidsparticipatie wordt 

verklaard door de toename van de wettelijk opgelegde garantiebanen. Ervan uitgaande dat deze banen meer 

trajectkosten met zich meebrengen.” 

 € 120.000,- Hard 

In de conceptbegroting 2021 is de Netto Toegevoegde Waarde (NTW) neerwaarts bijgesteld met € 26.000,-. De 

NTW is een taakstellende opdracht in de begroting om inkomsten te realiseren. Deze komt voor uit 

detacheringsvergoedingen en deze moet minimaal op niveau blijven. Met één persoon toegevoegd en een 

gelijkblijvende opbrengst ten opzichte van de begroting 2020 is feitelijk sprake van een daling van de opbrengst 

per persoon.  

€ 26.000,- Zacht 

De Wissel (onderbouwing volgt) € 48.000,- Zacht 

   

Mogelijke ombuiging binnen conceptbegroting 2021 (hard)  € 352.000,- HARD 

Mogelijke ombuiging binnen conceptbegroting 2021 (zacht)  € 74.000,- ZACHT 

Totaal  € 426.000,-  

 

Verklaring hogere begroting/autonome ontwikkelingen 

 

In de conceptbegroting 2021 is een aantal verklaringen naar voren gekomen voor de hogere begroting. Deze zijn relevant om te benoemen. Dit leidt tot 

een hogere begroting, maar zou vanuit de strategische heroriëntatie van de eigenaren van de Gemeenschappelijke Regeling alsnog tot bijstelling kunnen 

leiden. 
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Verklaring Bedrag 

Er ligt een taakstelling voor nieuw beschut werken. Deze moet door Ferm Werk worden uitgevoerd en daarvoor is € 100.000,- 

geraamd. Het bedrag is via de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds wel toegevoegd, maar deze gelden staan bij Bodegraven-

Reeuwijk in de begroting en zijn (nog) niet toegevoegd aan het financieel kader voor Ferm Werk. 

 € 100.000,- 

Extra sociale werkvoorziening in Wet sociale werkvoorziening en prijsaanpassingen. € 100.000,- is toegevoegd omdat er 1,5 standaard 

eenheid (SE) is toegevoegd aan de begroting. Deze staat voor bijna € 50.000,-. De andere € 50.000,- staat voor aanpassingen van 

lonen en prijzen. 

€ 100.000,- 

Autonome instroom van uitkeringen. In de begroting wordt gerekend met een groter uitkeringenbestand. Het betreft vier klanten. Deze 

werkt door in uitkeringskosten (€ 58.000,-), maar ook in uitvoeringskosten.  

 € 58.000,- 

Totaal  € 258.000,- 

 

Strategische heroriëntatie op Ferm Werk 
 
Deze heroriëntatie komt voort uit de noodzaak om te bezuinigen en vanuit de overtuiging dat het anders kan en beter moet. De evaluatie van de 

samenwerking met Ferm Werk wijst dit ook uit.  

 

De begroting van de gemeente staat al jaren onder druk en ook het financieel meerjarenperspectief is zonder bijstellingen (van taken en/of ambities) 

niet houdbaar. Omdat Bodegraven-Reeuwijk niet de enige gemeente is die met ombuigingen te maken heeft, zijn wij in gesprek met de andere 

deelnemers van Ferm Werk om samenloop te vinden in de zaken die vanuit ons perspectief anders moeten. Vanuit gemeenschappelijkheid is een 

efficiënte uitvoering het beste gediend. Dit spoor is nog altijd actueel, omdat de taakstelling van € 700.000,- slechts voor de helft is ingevuld met de 

hierboven geïdentificeerde ombuigingen. Hoewel een deel van de verklaring ligt in de autonome ontwikkelingen, is het zaak om op inhoudelijke gronden 

te kijken of de gemeente het vanuit haar eigen verantwoordelijkheid anders wil.  

 

In de kern komt deze heroriëntatie neer op een focus op uitstroom, eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, onze eigen gemeentelijke ambities en wat 

wij hierin zelf moeten doen (meer regie). Daarnaast speelt het eigenaarschap dat Ferm Werk zelf moet laten zien een rol. De uitdagingen liggen niet in 

de minste plaats bij een efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie. 

 

Onderwerp Omschrijving Haalbaar Andere gemeenten nodig (1) 

/onderdeel evaluatie (2) 

Minimabeleid Behandelingskosten van aanvragen ondersteuningsfonds 

(uitvoeringskosten). Loopt ook in zoekrichting andere deelnemer. 

 

PM 

 

1 

Sturing op 

omvang  

klantenbestand 

 

Focus aanbrengen door Ferm Werk op opgave: het zwaartepunt moet 

terug naar work first in plaats van de verzorgtaken voor klanten.  

 

 

 

 

PM 

 

 

1 
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Onderwerp Omschrijving Haalbaar Andere gemeenten nodig (1) 

/onderdeel evaluatie (2) 

Categorie 3 en 4-klanten onderbrengen bij de Wmo. Met onze lokale 

partners (waaronder SAM en/of Vluchtelingenwerk) organiseren via 

(arbeidsmatige) dagbesteding en met inzet van vrijwilligers. Verlegt 

focus van Ferm Werk naar kerntaak. Alleen het basisniveau van wat 

nodig is voor het beheer van deze klanten ligt dan nog bij Ferm Werk. 

Doorstroming van klanten in categorie 3 naar 2 zal hiermee afnemen. 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

 

 

1 

Een effectief Werkgeverservicepunt (WGSP) voor de doelgroepen met 

geringe afstand tot de arbeidsmarkt is daarbij essentieel. Verbinding 

met lokale werkgelegenheid moet en kan beter. Daarnaast 

tegenprestatie als instrument inzetten. 

 

 

 

PM 

 

 

 

1 

Niet alleen uitstroom uit de uitkering maar ook het inperken van de 

instroom is van belang. Dit betekent een verdere aanscherping van de 

poortwachtersfunctie, werken met tegenprestatie en een 

gestructureerde aanpak op fraude. 

 

 

 

PM 

 

 

 

1 

Heroverwegen inzet Ferm Wijzer en basis arbeidsmarkt. PM 1 

Sturing op realiseren vacatures binnen de gemeente (5 fte vacature 

op schoon- en groentaken). 

 

€ 75.000,- 

 

1 

Sociale 

werkvoorziening 

Onderzoek naar een onderbouwde afbouw van sociale 

werkvoorziening. Effect voor Bodegraven-Reeuwijk is niet groot.  

 

PM 

 

1 

Governance 

aanpassen 

De huidige governancestructuur met Gemeenschappelijke Regeling en 

naamloze vennootschap werkt niet goed. Dit is al een aantal jaren 

onderwerp van zorg. Doel is de gemeenten centraler te stellen in de 

sturing op Ferm Werk en om beter inzicht te krijgen in de opgaven en 

prestaties. Dit is een onderwerp dat met alle deelnemers moet worden 

opgepakt en is niet op korte termijn haalbaar. 

Eventuele voordelen zijn te behalen op kosten Raad van Toezicht, 

controle accountant en financiële organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

€ 10.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

1 & 2 

Terughalen 

beleidscapaciteit  

 

Bij de vorming van Ferm Werk is beleidscapaciteit overgedragen. De 

aansluiting tussen onze gemeente en Ferm Werk wat betreft de 

beleidsvorming is onvoldoende. Met het terughalen van de 

beleidscapaciteit krijgen we een betere lokale invulling van het beleid 

dat wij voorstaan. Ferm Werk bepaalt teveel de eigen koers en 
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Onderwerp Omschrijving Haalbaar Andere gemeenten nodig (1) 

/onderdeel evaluatie (2) 

daarmee kan Bodegraven-Reeuwijk alleen volgen. Dit levert inmiddels 

een ongewenste situatie op. 

 

PM 

 

2 

Inzicht in 

processen en/of 

taakstelling op 

de processen* 

Wat is het basisniveau van de dienstverlening en doen we het goed? 

Wat zijn de normtijden van processen en hoe verhouden de kosten 

van de uitvoering zich met vergelijkbare organisaties? Zijn processen 

efficiënt ingericht?  

 

Benchmarken voor verdiepend inzicht zou hierbij helpen. Ferm Werk 

blijft op onderdelen achter ten opzichte van soortgelijke organisaties. 

 

Dit onderwerp is de afgelopen jaren afgedaan als ‘bedrijfsvoering’ en 

daarmee wordt dit buiten scope gehouden van de eigenaren van de 

Gemeenschappelijke Regeling (of in ieder geval van Bodegraven-

Reeuwijk). Voor ons een ongewenste situatie, omdat er onvoldoende 

gevoel is bij zowel de effectiviteit, efficiency als focus van/bij Ferm 

Werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 & 2 

Versneld 

Burgerschap 

Uitvoering van deze taak ligt bij o.a. bij Ferm Werk (en bij een aantal 

andere partners). De gemeente heeft onvoldoende regie op dit proces, 

terwijl juist de lokale invulling van dit proces essentieel is. Ferm Werk 

heeft als opdracht om uitstroom uit de uitkering te realiseren langs de 

weg van Versneld Burgerschap. Lokaal de regie terughalen op dit 

vraagstuk. 

 

 

 

 

 

€ 50.000,- 

 

 

 

 

 

1 

Organisatie* 

 

Is de organisatievorm nog wel houdbaar (de huidige hiërarchische 

structuur) of moet (en kan) het op o.a. het coördinatiemechanisme 

anders en/of beter? Bijvoorbeeld het terugbrengen van 

managementlagen en ruimte laten aan de professionals. 

 

 

 

PM 

 

 

 

1 & 2 

Begroting 

versus 

realisatie*  

Ferm Werk komt de afgelopen jaren bij de jaarrekening met 

overschotten. Scherper begroten haalt op voorhand al lucht uit de 

begroting en zet Ferm Werk meer op scherp ten aanzien van 

budgetdiscipline.  

 

 

 

€ 50.000,- 

 

 

 

1 

Totaal  € 185.000,- + PM  

 
* Inzet is om dit als taakstelling op te leggen. 
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3. Sociaal Domein 

 

De ambitie in de kadernota is om in 2021 de structurele kostenstijging in het Sociaal Domein te keren. Als brede taakstelling binnen de Jeugdhulp en 

Wmo is daarom een bedrag opgenomen van € 1,2 miljoen. Op 17 juni 2020 is de routekaart Sociaal Domein gedeeld met de gemeenteraad. In de 

routekaart wordt richting gegeven aan het sluitende perspectief dat we beogen voor Jeugdhulp en Wmo. Daarbij verliezen we de transformatie niet uit 

het oog. Ons uitgangspunt is we voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de ondersteuning voor de meest kwetsbaren in stand blijft. 

 

Op de volgende pagina is de cijfermatige vertaling van de routekaart Sociaal Domein opgenomen. De routekaart biedt een inhoudelijk perspectief op de 

behoefte aan bezuinigingsmaatregelen om op korte termijn grip te krijgen op de stijging van kosten. Ook geeft deze inzicht hoe we kunnen blijven 

bouwen aan de beoogde transformatie. 
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4. Reguliere exploitatie 

 

Programma 1 - Leven, leren en werken 
In dit programma wordt stilgestaan bij de wijzigingen uit de kadernota en de keuzemogelijkheden van programma 1: Leven, leren en werken. 

Programma 1 gaat naast het Sociaal Domein over de thema’s sport, onderwijs, cultuur en vastgoed. 

 

Programma 1 kent de volgende financiële wijzigingen zoals opgenomen in de kadernota: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

Dotatie voorziening groot onderhoud -136 -136 -136 -136 

Kapitaalslasten nieuwbouw school De Brug  

Voorbereidingskrediet Willibrord Millandschool -25 

Voorbereidingskrediet Da Costa -25 

Incidentele kosten uit reserve 50

Totaal - 136 - 136 - 136 - 136

Programma 1 Leven, leren en werken
Jaar
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Binnen programma 1 worden de volgende mogelijkheden toegelicht: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

A. Temporiseren onderwijshuisvesting 0 0 0 0

B. Evertshuis 0 0 0 0

C. Bibliotheek De Ronde Venen 30 30 30 30

D. Beheer dorpshuizen anders organiseren 20 20 20 20

E. Stoppen met concept Huis van Alles 94 94 94 94

F. Sluiten dorpshuizen 0 0 0 0

G. Sluiten accommodaties ambulant Jongerenwerk 46 46 46 46

H. Bijdrage sport, bewegen en gezondheid 15 15 15 15

I. Muziekonderwijs 50 50 50 50

J. Stoppen met buurtsportcoaches 0 0 0 0

Totaal 255 255 255 255

Programma 1 Leven, leren en werken
Jaar
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A. Temporiseren onderwijshuisvesting  

Voor de komende jaren staat nieuwbouw op de planning van de scholen Da Costa in Bodegraven en De Brug in Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens 

de Algemene Beschouwingen is de suggestie gedaan uitstel van nieuwbouw te onderzoeken. Hier is ambtelijk naar gekeken. Dit heeft geleid tot het 

volgende voorstel van het college.  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Uitstellen nieuwbouw 

Da Costa (€ 0,-) 

 Heeft vooral effect op leningenschuld.  

Negatief Niet wenselijk i.v.m. huidige staat gebouw. 

Uitstellen nieuwbouw 

De Brug (€ 0,-)  

 Heeft vooral effect op leningenschuld.  

Negatief Niet wenselijk i.v.m. huidige staat gebouw. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0 ,-  

Op grond van bovenstaande adviseert het college de genoemde bezuinigingsopties met betrekking tot het temporiseren van de onderwijshuisvesting 

niet door te voeren.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Het voorstel om nieuwbouw niet uit te stellen is in overeenstemming met het raadsprogramma. Hierin is opgenomen: “…maken we voldoende middelen 

vrij om goede huisvesting van onze scholen ook in de toekomst te waarborgen...” 

 

B. Evertshuis 

In het najaar wordt aan de raad een afzonderlijk voorstel voorgelegd over de toekomst van het Evertshuis. In dit voorstel wordt uw raad een drietal 

scenario’s voorgelegd: 

1. Verbeteren van de huidige functionaliteit. 

2. Herinrichting van het kantorendeel van het Evertshuis. 

3. Volledige herinrichting van het Evertshuis. 

Op basis van de verschillende onderzoeken heeft het college, zoals eerder al aangekondigd middels een raadsinformatiebrief, de voorkeur voor 

scenario 1: verbeteren van de huidige functionaliteit. Voor de toekomst van het Evertshuis wordt afzonderlijk een voorstel voorgelegd aan de raad. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Geen voorstel, zie 

toelichting. 

  N.v.t. 
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C. Bibliotheek De Ronde Venen 

Op dit moment zijn er naast diverse bibliotheken op school (dBos) bibliotheekvestigingen in Bodegraven, Reeuwijk-Brug en Waarder. De keuze voor 

meerdere vestigingen is gemaakt omdat de bibliotheek zich richt op de specifieke doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een taal- en 

leesachterstand. Vestigingen dichtbij maken de bibliotheek voor deze groepen laagdrempelig en eenvoudig te bezoeken. Door de bibliotheek op één 

locatie te centraliseren kunnen echter kosten worden bespaard. Het volledig sluiten van de bibliotheek behoort op dit moment niet tot de 

mogelijkheden. Op grond van de Bibliotheekwet uit 2015 mag een gemeente de bibliotheek niet zomaar sluiten. 

 

Het continueren van de huidige bibliotheken op school acht het college wenselijk gezien de geringe kosten en de grote meerwaarde voor leerlingen. 

Ook sluiting van de vestiging in Bodegraven acht het college niet reëel omdat Bodegraven veruit de meeste bibliotheekleden heeft en het verste is 

gelegen van bibliotheken in omliggende gemeenten als Gouda, Waddinxveen en Woerden. Hierbij speelt mee dat de toekomstige ontwikkeling van de 

bibliotheekvestiging in Bodegraven deel uitmaakt van de plannen voor het Evertshuis. Eventuele kostenbesparingen hierop zijn niet in dit voorstel 

meegenomen. 

 

Het sluiten van de kleinere vestigingen in Reeuwijk-Brug en Waarder kan overwogen worden. Afhankelijk van een besluit over het voortzetten van de 

activiteiten van het Huis van Alles op de locatie in Reeuwijk-Brug biedt dit ook commerciële exploitatiemogelijkheden voor dit gemeentelijk pand. 

Daardoor kunnen los van de bezuiniging extra inkomsten gegenereerd worden. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Sluiten 

bibliotheekvestiging 

Reeuwijk-Brug  

(€ 25.000,-) 

Mogelijkheden pand commercieel te exploiteren 

(als Huis van Alles ook vertrekt). 

Pand en openbare ruimte winkelcentrum zijn kort 

geleden geheel gerenoveerd. 

 

 

Negatief Aantal leden en uitleningen beperkt vergeleken 

met bibliotheek in Bodegraven. 

Jeugdcollectie is onlangs terugverhuisd van MFA Oude 

Tol naar Van Staverenstraat 

Bibliotheken van Gouda en Waddinxveen liggen 

in de nabijheid. 

Sluiting heeft impact op vestiging Huis van Alles en op 

voorzieningenniveau Reeuwijk-Brug West 

Sluiten 

bibliotheekvestiging 

Waarder (€ 5.000,-) 

Het betreft een klein bibliotheekpunt dat slechts 

een beperkt aantal leden bedient. 

Het bibliotheekpunt voorziet in een behoefte en groeit 

sterk sinds de start. 

 

 

Negatief Het bibliotheekpunt bedient kwetsbare mensen die niet 

eenvoudig een andere vestiging kunnen bereiken. 

De te realiseren besparing is zeer beperkt. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0 ,-  

Op grond van bovenstaande adviseert het college de genoemde bezuinigingsopties voor de bibliotheek in 2021 niet door te voeren. Wel behoort het tot 

de mogelijkheden de opties volgend jaar opnieuw voor te leggen.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Het raadsprogramma spreekt alleen over het realiseren van meer schoolbibliotheken.  
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D. Schoonmaak en beheer Huizen van Alles anders organiseren  

Met betrekking tot de schoonmaak en het beheer binnen het concept Huis van Alles kan de keuze gemaakt worden om de huidige professionele 

ondersteuning voortaan uit te laten voeren door vrijwilligers. Hierbij valt te denken aan schoonmaakwerkzaamheden en klein (dagelijks) onderhoud. 

Met het anders organiseren van het beheer kan een besparing worden gerealiseerd. 

 

* In RIB nr. 74 van 4 september 2019 wordt ingegaan op de constructie tussen dorpshuizen en Huizen van Alles. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Professionele 

ondersteuning uit 

laten voeren door 

vrijwilligers  

(€ 20.000,-) 

Het zelf organiseren past binnen de gedachte 

van Samen Duurzaam Gezond. 

Meer afhankelijkheid van vrijwilligers en risico dat 

bepaalde werkzaamheden of onderhoud niet worden 

uitgevoerd. 

 

 

Positief 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 20.000,- 

Op grond van bovenstaande ziet het college mogelijkheden aanzienlijke kosten te besparen op de Huizen van Alles waarbij de verantwoordelijkheid 

voor goed beheer meer bij de gebruikers komt te liggen. Dit past bij de gedachte achter het Huis van Alles-concept.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

In het raadsprogramma wordt niet gesproken over de wijze van beheer binnen het concept Huis van Alles.  
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E. Stoppen met concept Huis van Alles  

De Huizen van Alles vervullen in elk dorp een belangrijke plek in de maatschappij. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar 

diverse activiteiten worden georganiseerd. Aan deze Huizen van Alles zijn uiteraard ook kosten verbonden. De mogelijkheid bestaat om te stoppen met 

het concept Huis van Alles. Deze keuze zal wel afbreuk doen aan de sociale structuur en het voorzieningenniveau in de dorpen. Relevant te vermelden 

is dat de gemeente in alle dorpen behalve Reeuwijk-Brug meerjarige exploitatie-/huurovereenkomsten heeft lopen met de besturen van de 

dorpshuizen. Het sluiten van de gebouwen/dorpshuizen die in eigendom zijn van de gemeente is dan ook niet aan de orde (en wat het college betreft 

ook niet wenselijk).  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Stoppen met concept 

Huis van Alles  

(€ 94.500,-) 

Aanzienlijke bezuinigingsmogelijkheid Grote impact op sociale structuur en 

voorzieningenniveau in de dorpen. Op dit moment 

worden hulpbehoevende inwoners doorverwezen naar 

de dagbesteding in de Huizen van Alles. Sluiting zal 

naar verwachting leiden tot meer doorverwijzingen en 

daarmee stijgende kosten in het Sociaal Domein. 

 

 

 

 

 

 

Negatief Er ligt geen alternatief plan om de sociale structuur en 

activiteiten voor de dorpen in stand te houden. 

Het gebruik van de dorpshuizen zal naar verwachting 

aanzienlijk afnemen. 

Bij een eventuele sluiting moet een zorgvuldig proces 

doorlopen worden, waarbij per dorp wordt bepaald wat 

wenselijk is. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0 ,- 

Op grond van bovenstaande adviseert het college niet te stoppen met het concept Huis van Alles. Als er toch voor wordt gekozen te stoppen met het 

concept Huis van Alles wordt de voorgestelde bezuiniging onder D ook automatisch gerealiseerd.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

In het raadsprogramma wordt niet gesproken over het al dan niet voortzetten van het concept Huis van Alles. Wel wordt gesproken over het behouden 

van een adequaat voorzieningenniveau voor ouderen. In zijn algemeenheid wordt ook gesproken over het belang van participeren, vrijwilligerswerk en 

het bieden van dagbesteding. De Huizen van Alles bieden hier een plek voor. 
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F. Sluiten dorpshuizen 

De dorpshuizen ontvangen gezamenlijk € 55.185,- subsidie. Het college acht het op dit moment niet mogelijk en wenselijk een voorstel te doen voor 

sluiting van de dorpshuizen. De toekomst van dorpshuizen is in ieder geval een onderwerp dat per dorp bekeken dient te worden, omdat de situatie 

overal verschillend is. Daarnaast maken op dit moment veel inwoners, onder andere via het Huis van Alles, gebruik van de dorpshuizen.  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Geen voorstel, zie 

toelichting. 

  N.v.t. 

 

G. Sluiten locaties ambulant jongerenwerk 

In de gemeente zijn twee voorzieningen waar ambulant jongerenwerk wordt georganiseerd. Dit zijn De Zon in Bodegraven en Loose End in Reeuwijk-

Brug. De keuze kan gemaakt worden om het ambulant jongerenwerk in te vullen zonder dat daarvoor voorzieningen zijn of met slechts één 

voorziening. Loose End wordt dan gesloten. De Zon is geen eigendom van de gemeente maar van een stichting, wel betalen wij de beheerder. Optie bij 

De Zon is te bezuinigen op de beheerder. In dit voorstel is nog geen rekening gehouden met eventuele vervolgvragen en (financiële) effecten van 

herontwikkeling van de huidige locaties. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

De Zon niet meer als 

locatie gebruiken voor 

ambulant jongeren-

werk (€31.000,-) 

Er kan een bezuiniging gerealiseerd worden op 

het beheer van De Zon. 

Bij sluiting heeft Bodegraven geen locatie meer voor 

ambulant jongerenwerk.  

Nu negatief, 

volgend jaar 

nader te 

onderzoeken. 

Sluiting Loose End  

(€ 15.000) 

Deze locatie wordt op dit moment nauwelijks 

gebruikt voor ambulant jongerenwerk. 

Bij sluiting heeft Reeuwijk geen locatie meer voor 

ambulant jongerenwerk. 

Nu negatief, 

volgend jaar 

nader te 

onderzoeken. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0 ,- 

Het college is van mening dat eerst de effecten van sluiting onderzocht dienen te worden alvorens hiertoe een besluit kan worden genomen. In 2021 

zal dit inzichtelijk worden gemaakt en zullen met betrokkenen gesprekken worden gevoerd over de toekomst van de locaties. Op basis van de 

uitkomsten wordt aan de raad een voorstel voorgelegd.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

In het raadsprogramma is benoemd dat we de toegang tot de jeugdhulp verbeteren door de samenwerking tussen de huisartsen en het Sociaal Team 

verder te versterken. Over locaties waar dit plaats zou kunnen vinden worden geen uitspraken gedaan.  
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H. Bijdrage sport, bewegen en gezondheid 

Alhoewel sport, bewegen en gezondheid een belangrijk thema is in deze gemeente, is het niet realistisch om met het voorliggende financieel 

perspectief de sport niet om een bijdrage in de oplossing te vragen. Binnen het brede spectrum van sport, bewegen en gezondheid zal dan ook een 

bijdrage geleverd moeten worden. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, zoals het verhogen van huur van sportzalen, bezuiniging van reguliere 

exploitatiebudgetten of het verhogen van efficiency. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Bijdrage sport, 

bewegen en 

gezondheid  

(€ 15.000,-) 

Op alle vlakken moet een bijdrage worden 

geleverd aan de financiële taakstelling. Sport, 

bewegen en gezondheid moet daarbij dus ook 

een bijdrage leveren. 

  

 

 

Positief 

Binnen het brede spectrum van sport, bewegen 

en gezondheid zijn voldoende opties om een 

besparing te realiseren.  

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 15.000,- 

De afgelopen periode is samen met de buitensportverenigingen een voorstel uitgewerkt om te komen tot een gezamenlijke en uniforme wijze van 

beheer en onderhoud van de sportparken. Dit voorstel wordt in het najaar van 2020 voorgelegd aan de raad. Een verhoging van de huur van 

sportvelden past niet binnen dit uitgewerkte voorstel, waardoor het traject deels opnieuw gelopen zal moeten worden. De bijdrage op het vlak van 

sport, bewegen en gezondheid zal ingevuld worden op basis van de suggesties van de raad tijdens de Algemene Beschouwingen op dit onderwerp. Het 

betreft de volgende suggesties: 

• Vitaliteitstoets en samenvoegen van faciliteiten (BBR) 

• Kostenneutrale oplossing voor capaciteit sportvelden (CU) 

• Geen uitbreiding van capaciteit sportvelden (PvdA) 

• Sport dient een sportieve bijdrage te leveren aan de financiële doelstellingen (SGP) 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Er ontstaat ons inziens geen spanning tussen de afspraken over sport in het raadsprogramma en bovengenoemd voorstel.   
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I. Muziekonderwijs 

In 2019 is een pilot uitgevoerd voor muziekonderwijs op basisscholen. Dit was afgesproken in het raadsprogramma. Hiervoor was een budget 

beschikbaar van € 65.000,-. In 2020 is dit budget structureel verhoogd naar € 115.000,-. Begin 2020 is gestart met de plannen voor het 

muziekonderwijs in 2020. Door de coronacrisis is dit stil komen te liggen. Daarom zal naar verwachting in 2020 geen geld worden uitgegeven aan 

muziekonderwijs. Gebleken is dat het mogelijk is voor € 65.000,- een basisprogramma muziekonderwijs te kunnen aanbieden aan de scholen. De 

mogelijkheid bestaat om het budget te verlagen tot het niveau van 2019, zodat € 65.000,- overblijft voor muziekonderwijs.  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Budget 

muziekonderwijs 

terugbrengen tot het 

niveau 2019  

(€ 50.000,-) 

Voor het resterende bedrag van € 65.000,- kan 

basismuziekonderwijs op basisscholen worden 

geboden. 

Het muziekonderwijs zal minder uitgebreid zijn dan 

eerder voorzien. 

 

 

 

Positief Muziekonderwijs is een belangrijk speerpunt uit 

het raadsprogramma en met dit voorstel blijft 

het behouden. 

Muziekonderwijs is een belangrijk speerpunt uit het 

raadsprogramma en met dit voorstel wordt hierop 

bezuinigd. 

Er is sprake van een significante besparing. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 50.000 ,- 

Gezien de financiële situatie en de mogelijkheid ook met een beperkter budget muziekonderwijs te kunnen aanbieden aan scholen stelt het college voor 

het budget terug te brengen tot het niveau van 2019 (€ 65.000,-).  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Het bieden van muziekonderwijs is een belangrijk speerpunt uit het raadsprogramma. Binnen de financiële mogelijkheden wordt muziekonderwijs met 

dit voorstel gewaarborgd. Hiermee is het voorstel in overeenstemming met de afspraken uit het raadsprogramma.  

 

J. Stoppen met buurtsportcoaches 

Buurtsportcoaches hebben als doel inwoners van onze gemeente in beweging te krijgen en partijen als sportorganisaties, verenigingen, het sociaal 

team en welzijnsorganisaties met elkaar te verbinden. De gemeente ontvangt jaarlijks € 168.598,- van het Rijk voor buurtsportcoaches. Als 

tegenprestatie stopt de gemeente hier een beperkt aantal ambtelijke uren in. Dit staat in geen verhouding tot de subsidie die vanuit het Rijk wordt 

ontvangen. Het college acht het daarom niet wenselijk een voorstel neer te leggen om te stoppen met buurtsportcoaches.   

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Geen voorstel, zie 

toelichting. 

  N.v.t. 
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Programma 2 - Wonen en leven 
 

In dit programma wordt stilgestaan bij de wijzigingen uit de kadernota en de keuzemogelijkheden van programma 2: Wonen en leven. Programma 2 

bevat de volgende grote thema’s: leefomgeving, grondexploitaties, ruimtelijke ordening, verkeer, afval en duurzaamheid. 

 

Programma 2 kent de volgende financiële wijzigingen zoals opgenomen in de kadernota: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

Beheer openbare ruimte -109 -159 -159 -159 

Incidentele kosten openbare ruimte -65 -50 

Toename kosten bewust afval scheiden -163 -163 -163 -163 

Invoering betaling afvalbrengstation 163 163 163 163

Duurzaamheid -95 -72 -72 -72 

Omgevingswet en dorpsvisie -165 

Verkeer 0 PM PM PM

Incidentele kosten uit reserve 265 50

Totaal - 169 - 231 - 231 - 231

Programma 2 Wonen en leven
Jaar
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Binnen programma 2 worden de volgende mogelijkheden toegelicht: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

A. Verduurzaming bedrijventerreinen 10 10 10 10

B. Besparing ODMH handhaving 50 50 50 50

C. Subsidie cultureel erfgoed / monumenten 25 25 25 25

D. Onderhoudskosten monumenten 16 16 16 16

E. Temporiseren bestemmingsplannen 30 30 30 30

F. Temporiseren uitvoeringsprogramma openbare ruimte 0 50 50 50

G. Vermaatschappelijking onderhoud speeltuinen 20 20 20 20

H. Bezuiniging structureel budget verkeer 25 25 25 25

I. Bewust Afval Scheiden 0 0 0 0

J. Duurzaamheid 0 0 0 0

Totaal 176 226 226 226

Programma 2 Wonen en leven
Jaar
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A. Verduurzaming bedrijventerreinen 

Dit betreft een reservering voor onderzoekskosten. Elk jaar verstrekt de provincie subsidie op basis van cofinanciering. De bijdrage van andere partijen 

ligt hierbij op 50%. Het is onduidelijk of er de komende jaren gebruik gemaakt zal worden van de opgenomen reservering. Eventuele onderzoeken 

kunnen ook uit andere posten worden bekostigd, zoals economie. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Schrappen 

onderzoekkosten 

verduurzaming 

bedrijventerreinen  

(€ 10.000,-) 

Onduidelijk of onderzoeken uitgevoerd gaan 

worden komende jaren. 

Minder focus op verduurzaming bedrijventerreinen.  

 

Positief Onderzoekskosten kunnen ook uit andere posten 

bekostigd worden. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 10.000 ,- 

Het college acht het niet nodig voor dit thema een aparte post in de begroting op te nemen. Binnen andere posten is voldoende ruimte om eventuele 

onderzoeken uit te kunnen voeren.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Bovengenoemd voorstel staat de afspraken rond duurzaamheid uit het raadsprogramma niet in de weg.  

 

B. Besparing ODMH handhaving 

De ODMH besteed circa 3.185 uur per jaar aan de totale handhaving in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit is verdeeld over de aspecten 

handhaving, juridische aspecten en toezicht. In 2020 wordt 1.885 uur (€ 171.365,-) aan handhaving besteed. Belangrijke dossiers zijn handhaving 

illegale kamerverhuur en handhaving onbebouwde percelen Plassengebied. De uren voor juridische aspecten zijn afhankelijk van hoeveel bezwaar en 

beroep er binnenkomt en daarmee niet direct beïnvloedbaar. De uren voor handhaving en toezicht kunnen worden teruggebracht. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Besparing ODMH 

handhaving met 550 

uur (€ 50.000,-) 

Minder uren afnemen bij de ODMH voor 

handhaving levert een significante besparing op. 

Minder uren afnemen heeft een effect op de 

mogelijkheden te handhaven op onder andere illegale 

kamerbewoning en de handhaving van onbebouwde 

percelen in het Plassengebied. 

 

 

Negatief 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

Het college staat negatief ten opzichte van deze bezuinigingsmogelijkheid gezien de problematiek die speelt.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Strenger optreden tegen illegale kamerbewoning is een speerpunt in het raadsprogramma. Indien de raad besluit minder uren te besteden aan 

handhaving door de ODMH wordt afgeweken van het raadsprogramma. 
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C. Subsidie cultureel erfgoed/monumenten 

In 2019 is het paraplubestemmingsplan cultuurhistorie vastgesteld door de gemeenteraad. Met de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan is ook de 

subsidieregeling voor onderhoud van cultureel erfgoed verruimd van gemeentelijke monumenten naar circa 350 cultuurhistorisch waardevolle panden. 

Het jaarlijkse subsidieplafond is hiermee verhoogd van €37.000,- naar €76.000,-. Eigenaren kunnen tot maximaal €2.500,- per vijf jaar vergoed 

krijgen voor onderhoud. Voor 2020 is tot 1 september €51.000,- uitgegeven. Een mogelijkheid is het subsidieplafond met € 25.000,- te verlagen. Het 

is relevant te vermelden dat de komende jaren ook de Rietveldwoningen in Reeuwijk-Brug gebruik zouden kunnen maken van deze subsidieregeling, 

waardoor met een lager subsidieplafond niet alle aanvragen meer gehonoreerd kunnen worden (of er een wachtlijst van enkele jaren ontstaat).  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

(Gedeeltelijk) 

schrappen subsidie 

cultureel erfgoed/ 

monumenten  

(€ 25.000,-) 

 

 

Geen wettelijke verplichting. De gemeente draagt niet meer of minder bij aan 

onderhoud van cultuurhistorisch waardevolle panden in 

de gemeente. 

 

 

 

Negatief Aanzienlijke besparingsmogelijkheid. Rietveldwoningen in Reeuwijk-Brug kunnen niet meer 

of minder gebruik maken van de regeling voor het 

benodigde herstel. 

De huidige regeling bestaat nog niet lang en is na een 

intensief traject met betrokkenen tot stand gekomen. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

Het college is van mening dat het niet wenselijk is het subsidieplafond voor cultureel erfgoed/monumenten (gedeeltelijk) te schrappen. Dit vanwege de 

genoemde tegenargumenten.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Het voorstel om niet te bezuinigen geeft ruimte om de cultuurhistorie binnen de gemeente in stand te houden zoals in het raadsprogramma is 

benoemd.  
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D. Onderhoudskosten monumenten 

Naast de subsidie van monumenten zijn er nog twee posten voor het onderhoud van monumenten. Dit zijn onderhoudskosten van monumenten  

(€ 16.000,-) en een dotatie aan de voorziening groot onderhoud (€ 16.000,-). Beide worden jaarlijks niet volledig uitgegeven. De stand van de 

voorziening bedraagt inmiddels circa € 500.000,-. Het is mogelijk voor beide posten vanaf 2021 minder geld uit te trekken. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

(Gedeeltelijk) 

schrappen posten 

onderhoudskosten 

monumenten en 

dotatie aan voor-

ziening groot onder-

houd monumenten  

(€ 16.000,- 2x  

€ 8.000) 

Geen wettelijke verplichting. Het onderhouden van monumenten kost uiteindelijk 

altijd geld. 

 

 

 

 

Positief 

Aanzienlijke besparingsmogelijkheid. Dekking zal elders gevonden moeten worden bij 

benodigd onderhoud/herstel. 

Post wordt nu nauwelijks benut. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 16.000,- 

Het college is van mening dat de afgelopen jaren voor deze posten te ruim is geraamd. De nu voorgestelde kosten brengen meer balans tussen de 

verwachte kosten en het beschikbare budget. Als er onvoorzien toch meer geld nodig is dan geeft de huidige voorziening ruimte om dit op te vangen.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Het voorstel biedt voldoende ruimte om het onderhoud van monumenten binnen de gemeente in stand te houden. 
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E. Temporiseren bestemmingsplannen 

In 2020 is het budget voor bestemmingsplannen reeds met € 50.000,- verlaagd. In 2020/2021 wordt gewerkt aan het laatste deel van het 

buitengebied, Buitengebied-Oost. Het komende jaar zal daarnaast vooral worden gewerkt aan een aantal kleinere herzieningen (Plassengebied, 

Sierteeltgebied) en zullen bestemmingsplannen die al gestart zijn worden afgemaakt (Centrumplan).  

 

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dit betekent dat vanaf dat moment in circa acht jaar alle bestemmingspannen moeten worden 

omgezet naar het Omgevingsplan. Iedere gewenste wijziging moet via het instrument omgevingsplan worden gerealiseerd.  

 

Vanaf 2022 zal het budget voor bestemmingsplannen worden ingezet voor het stapsgewijs maken van het omgevingsplan. Het is nu nog niet goed in te 

schatten hoeveel budget hiervoor nodig is. Een eerste inschatting is dat, omdat het een nieuw instrumentarium betreft, de kosten hiervan in de eerste 

jaren hoger zullen liggen. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Temporiseren 

bestemmingsplannen 

(€ 30.000,-) 

In 2021 wordt niet gestart met nieuwe integrale 

bestemmingsplannen aangezien de 

Omgevingswet in 2022 in werking treedt. 

In 2021 moet er voldoende budget zijn om het 

bestemmingsplan Buitengebied-Oost af te ronden. Het 

temporiseren van dit plan is niet wenselijk, want het 

betreft een verouderd analoog plan. 

 

 

 

Negatief 

Vanaf 2022 moeten alle bestemmingsplannen in circa 

acht jaar worden omgezet naar het omgevingsplan. De 

kosten hiervoor zijn op dit moment nog niet duidelijk. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

Het college is van mening dat het gezien het nog af te ronden bestemmingsplan Buitengebied-Oost en de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 

2022 niet wenselijk is het budget voor bestemmingsplannen te verlagen. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

In het raadsprogramma is benoemd dat de gemeente zich goed voorbereidt op de Omgevingswet. Het op orde hebben van bestemmingsplannen is 

naar mening van het college onderdeel van een goede voorbereiding. Temporiseren van bestemmingsplannen zou hiermee niet in lijn zijn met de 

gemaakte afspraken.  
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F. Temporiseren uitvoeringsprogramma openbare ruimte 

Het huidige (groot) onderhoud en de geplande vervangingen in de openbare ruimte zijn gebaseerd op het Onderhoudsplan Leefomgeving. In dat plan 

wordt een inhaalslag gerealiseerd wat betreft de achterstand die in een voorgaande bezuinigingsoperatie was opgelopen. Op dit moment komen we in 

een fase waarin we ‘bij’ beginnen te komen. Uiteraard is het mogelijk de komende jaren hierin opnieuw te temporiseren. Omdat het grootste deel van 

deze uitgaven investeringen zijn, zal een besparing pas met ingang van 2022 kunnen worden gerealiseerd door circa € 800.000,- aan investeringen te 

temporiseren. Dit is mogelijk door (onder meer) de volgende projecten door te schuiven: 

• Elzenhof van 2021/2022 naar 2023/2024 

• Bavo van 2022/2023 naar 2023/2024 

• Willem de Zwijgerlaan van 2023/2024 naar 2024/2025 

• Dronenhoek van 2023/2024 naar 2024/2025 

• Molenzicht van 2023/2024 naar 2024/2025 

• Rietgors van 2023/2024 naar 2024/2025 

Daarnaast moet dan nog jaarlijks € 115.000,- worden afgeraamd voor verkeersprojecten. Dit betekent dat er minder kan worden ingespeeld op 

signalen van burgers. Verder zal het project openbare ruimte Rietveldwoningen geen invulling krijgen. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Temporiseren 

uitvoeringsprogramma 

openbare ruimte  

(€ 50.000,-) 

 De besparing is relatief gering te noemen in het licht 

van de te verwachten oplopende kosten van 

achterstallig onderhoud. De baat gaat dus als het ware 

voor de kost uit. 

 

Negatief 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

Temporiseren van investeringen is tot een bedrag van circa € 800.000 (op investeringsniveau) mogelijk. Dit levert vanaf 2022 een jaarlijkse besparing 

op van circa € 50.000,- aan kapitaallasten. In de eerste plaats valt deze besparing niet in 2021 te realiseren en anderzijds levert zo’n besparing op 

langere termijn zelfs meerkosten op. Daarom is deze niet lonend te noemen. Momenteel wordt gewerkt aan actualisatie van het Onderhoudsplan 

Leefomgeving, waarna dit ter besluitvorming aan uw raad zal worden voorgelegd. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

In het raadsprogramma is benoemd dat het Onderhoudsplan Leefomgeving leidend is. Door vast te houden aan de planning binnen dit plan is het 

voorstel in overeenstemming met de afspraken uit het raadsprogramma. 
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G. Vermaatschappelijking onderhoud speeltuinen 

Er zijn positieve ervaringen met ‘vermaatschappelijking’ van het onderhoud van speeltuinen. Dat ontslaat de gemeente niet van de 

verantwoordelijkheid voor veiligheid, maar biedt wel mogelijkheden om te besparen op de kosten van het dagelijks onderhoud. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Vermaatschappelijking 

onderhoud 

speeltuinen  

(€ 20.000,-) 

Zelfwerkzaamheid heeft ook een positieve 

invloed op de gemeenschapszin. 

De gemeente blijft verantwoordelijk voor veiligheid en 

zal bij moeten springen op het moment dat de 

zelfwerkzaamheid op een lager pitje komt te staan. 

 

Positief 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 20.000 ,- 

De inschatting is dat door zelfwerkzaamheid een besparing op de onderhoudskosten kan worden gerealiseerd. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

‘Duurzaam en kostbewust’ is een uitgangspunt uit het Onderhoudsplan Leefomgeving dat ook in het raadsprogramma is opgenomen. 

Vermaatschappelijking van het onderhoud van speeltuinen past hierbij.  

 

H. Bezuinigen structureel budget verkeer 

Dit betreft een structureel budget van € 100.000,- per jaar. Hieruit worden diverse zaken betaald, zoals lokale projecten van Veilig Verkeer Nederland 

(bijvoorbeeld schoolroutes), maar ook onderzoeken en proeven (zoals parkeeronderzoek, verkeerstellingen, regionale bijdragen, proef 

geslotenverklaring De Meije en bijdragen aan scholen). 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Bezuiniging op  

budget verkeer 

(€ 25.000,-) 

Er blijft nog steeds een aanzienlijk budget over 

voor jaarlijkse onderzoeken, maar tegelijkertijd 

wordt een significante besparing gerealiseerd. 

Het schrappen van budget leidt tot een bijstelling van 

ambities en scherpere keuzes met betrekking tot de 

uitvoering van onderzoeken en proeven. 

 

 

Positief 

Drie jaar geleden is gehoor gegeven aan de wens van 

inwoners om meer met het thema verkeersveiligheid 

te doen. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 25.000 ,- 

Het college ziet ruimte om met een kleiner budget voor onderzoeken voldoende uitvoering te kunnen blijven geven aan de opgaven op het gebied van 

verkeer en vervoer.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Door een bezuiniging op het structureel budget verkeer komen de ambities uit het raadsprogramma niet in gevaar.  
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I. Bewust Afval Scheiden 

In 2021 is eenmalig € 30.000,- in de begroting opgenomen om onderzoek te doen naar de toekomst van het afvalbrengstation. Er liggen twee opties 

voor: een nieuw afvalbrengstation in Bodegraven-Reeuwijk óf inwoners gebruik laten maken van de afvalbrengstations van Alphen aan den Rijn, Gouda 

en Woerden. Tijdens de Algemene Beschouwingen is als suggestie vanuit de raad meegegeven het onderzoeksbudget van € 30.000,- te schrappen. Het 

college heeft dit overwogen, maar is tot de conclusie gekomen dat dit onderzoek noodzakelijk is. Bovendien gaat het om een eenmalig bedrag, 

waardoor met schrappen slechts een minimaal effect op de reguliere exploitatie wordt gerealiseerd. Om voorgaande redenen wordt geen voorstel aan 

de raad voorgelegd wat betreft dit onderwerp. 

 

Een andere suggestie vanuit de raad op het gebied van afval is het doen van een onderzoek naar nascheiding bij het ophalen en verwerken van afval. 

Ook hier heeft het college naar gekeken. Op dit moment is het aanbod afval nog veel te klein om nascheiding efficiënt te kunnen uitvoeren. Een 

bezuinigingsmogelijkheid wordt op dit moment niet gezien. Het college houdt de ontwikkelingen uiteraard in de gaten.   

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Geen voorstel, zie toelichting.   N.v.t. 

 

J. Duurzaamheid  

Op het gebied van duurzaamheid zijn diverse suggesties gedaan vanuit de raad. De eerste suggestie is de ambitie om de doelstelling klimaatneutraal 

Bodegraven-Reeuwijk te temporiseren van 2035 naar 2050. In het raadsprogramma is afgesproken dat de Routekaart leidend blijft. De financiële 

effecten van het temporiseren zijn daarnaast niet eenvoudig in beeld te brengen. Het college is van mening dat het voeren van een gesprek over de 

haalbaarheid van ambities altijd goed is, maar dat het op dit moment niet mogelijk is in de keuzenotitie hiervoor een concreet bezuinigingsvoorstel 

neer te leggen.  

 

De tweede suggestie is rond de RES-onderhandelingen in te zetten op ‘niet meer dan nodig’. Een andere suggestie die hieraan raakt is het beperken 

van de duurzaamheidsambitie tot de wettelijke vereisten, tenzij hier een hogere bijdrage van het Rijk tegenover staat. Over deze suggesties merkt het 

college op dat de RES alleen ambtelijke inzet vraagt in financiële zin. Met betrekking tot het plaatsen van windmolens en zonnevelden zitten hier voor 

de gemeente weinig kosten aan vast. Deze worden niet door ons geplaatst. Wel kan er spanning ontstaan tussen verschillende gewenste functies in 

een gebied (ruimteclaims). Om de belangen van de gemeente op dit vlak te behartigen wordt samen opgetrokken met de regiogemeenten.  

 

Tot slot is ook het temporiseren van plannen voor klimaatadaptatie als suggestie benoemd. Het college is van mening dat het de meest voordelige 

keuze voor de toekomst is om eventuele adaptatiemaatregelen gelijktijdig met regulier onderhoud door te voeren. Hierbij wordt natuurlijk wel scherp 

op de kosten gelet.  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Geen voorstel, zie toelichting.   N.v.t. 
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Programma 3 - Samenwerken, economie en dorpspromotie 
 

In dit programma wordt stilgestaan bij de wijzigingen uit de kadernota en de keuzemogelijkheden van programma 3: Samenwerken, economie en 

dorpspromotie. Programma 3 bevat de volgende thema’s: economie, dorpspromotie, recreatie en toerisme. 

 

Programma 3 kent de volgende financiële wijzigingen zoals opgenomen in de kadernota: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

Bijdrage Triple Helixsamenwerking -30 -30 -30 -30 

Verduurzaming bedrijventerrein -10 -10 -10 -10 

Deelname A12-corridor -20 

Waterrecreatie -30 

Incidentele kosten uit reserve 50

Totaal - 40 - 40 - 40 - 40

Programma 3 Samenwerken, economie en 

dorpspromotie

Jaar
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Binnen programma 3 worden de volgende mogelijkheden toegelicht: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

A. Triple Helixsamenwerking schrappen 30 30 30 30

B. Investeringen centrumaanpak schrappen 65 65 65 65

C. Gemeentelijk vastgoed uit Ons Fonds halen 0 0 0 0

D. Kaashandel niet uitvoeren 40 40 40 0

E. Streekmuseum 0 0 0 0

F. (Tijdelijk) geen ontwikkeling van recreatieve vaarroutes 30 0 0 0

G. Actualiseren Nota Kostenverhaal 0 0 0 0

Totaal 165 135 135 95

Programma 3 Samenwerken, economie en 

dorpspromotie

Jaar

 
 

A. Triple Helixsamenwerking schrappen 

De Triple Helixsamenwerking is een regionaal-economische samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. In de kadernota is een bijdrage 

voor de realisatie van deze regionale samenwerking Economische Visie Midden-Holland opgenomen. Er kan voor gekozen worden niet deel te nemen 

aan deze samenwerking.  

 

Het voorstel vanuit de regio voor Triple Helixsamenwerking wordt in oktober 2020 aan de raden in Midden-Holland voorgelegd. Het is op dit moment 

onduidelijk welke financiële claim er bij de gemeenten wordt gelegd. Omdat hier separate besluitvorming over plaatsvindt en de inhoud van het 

voorstel nog niet bekend is, wordt in deze keuzenotitie geen keuze aan de raad voorgelegd. Een keuze tot wel of geen deelname heeft overigens wel 

invloed op de taakstelling op de reguliere exploitatie. In de begroting is voor de komende jaren € 30.000,- opgenomen voor de Triple 

Helixsamenwerking.  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Geen voorstel, 

separaat voorstel aan 

raad. 

   

N.v.t. 
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B. Investeringen centrumaanpak schrappen 

De centrumaanpak is uitgesplitst in elf projecten die samen in een uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. In totaal is hiervoor een bedrag van  

€ 2,8 miljoen beschikbaar. In 2019 is door de raad besloten bepaalde projecten voorrang te geven. Dit zijn het Raadhuisplein, burgerinitiatief Hart in 

Bodegraven (exclusief het deel voor de Oude Markt) en kortetermijnmaatregelen voor het parkeren. Bij benadering kosten deze projecten gezamenlijk 

€ 2,3 miljoen waarmee er nog € 0,5 miljoen beschikbaar blijft voor de overige projecten. Niet voor alle projecten is capaciteit en geld. Omdat het een 

investeringskrediet betreft, is de daadwerkelijk te realiseren bezuiniging per jaar relatief beperkt. Dit geldt ook als projecten worden vertraagd. 

Stoppen met de centrumsubsidie/-premie levert eveneens geen structurele bezuiniging op omdat het eenmalig geld betreft. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Projecten 

centrumaanpak 

schrappen (€ 0,- tot  

€ 65.000,-) 

Het levert een redelijke besparing op. De meeste plannen zijn in een vergevorderd stadium 

waarbij diverse voorinvesteringen zijn gedaan. 

 

 

 

Negatief 
Voor de plannen van het burgerinitiatief is veel 

maatschappelijk draagvlak. 

Een vitaal centrum met goede aantrekkelijke openbare 

ruimte is van belang voor veel ondernemers en de 

gemeente als geheel. 

Stoppen 

centrumsubsidie/ 

-premie (€ 0,-) 

Versteviging Algemene Reserve met resterend 

bedrag (ruim € 700.000,-). 

Geen structurele bezuiniging.  

 

Negatief 

Regeling loopt eind 2020 af, wat overblijft gaat terug 

naar Algemene Reserve  

Evaluatie subsidie wordt nog uitgevoerd, het is 

wenselijk op grond hiervan te besluiten of verlengen 

regeling wenselijk is. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

We adviseren op dit moment geen bezuinigingen door te voeren op centrumprojecten. Omdat het investeringskrediet betreft is de te realiseren 

bezuiniging beperkt. Wel wordt in een later stadium opnieuw aan de raad een voorstel voorgelegd met betrekking tot het al dan niet doorgang laten 

vinden van bepaalde projecten. Dit betreft een separaat voorstel eind 2020/begin 2021. Dit kan ertoe leiden dat de resterende € 0,5 miljoen niet of 

slechts gedeeltelijk zal worden uitgegeven. Daarnaast wordt per project bekeken op welke onderdelen te bezuinigen valt. Zo adviseren we specifiek 

voor de tweede centrumbrug te stoppen met dit plan, gezien de kosten en benodigde capaciteit. We stellen voor pas vervolgstappen te zetten wanneer 

de raad hiertoe besluit.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

In het raadsprogramma is benoemd dat de centrumvisie uit 2016 leidend blijft. Uitvoering van de genoemde projecten maakt onderdeel uit van de 

uitvoeringsagenda die is voortgekomen uit de centrumvisie. Het voorstel om niet te bezuinigen zonder een brede afweging te maken of al het budget 

benodigd is, past binnen de gemaakte afspraken uit het raadsprogramma. 
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C. Gemeentelijk vastgoed uit ONS Fonds halen 

Gemeentelijk vastgoed uit ONS Fonds halen is wettelijk niet mogelijk gezien een recente rechtelijke uitspraak. Het is namelijk niet mogelijk te 

differentiëren. Het enige instrument waarmee meer inkomsten uit ozb voor niet-woningen kunnen worden gegenereerd betreft het verhogen van de 

ozb voor deze groep (of het verlagen van de subsidie aan ONS Fonds voor iedereen waarbij de ozb gelijk blijft). Zie hiervoor C onder het programma 

Algemene Dekkingsmiddelen. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Geen voorstel, zie 

toelichting. 

  N.v.t. 

 

D. Kaashandel niet uitvoeren (alleen voor 2021-2023) 

Om de identiteit van Bodegraven beter uit te dragen is de afgelopen periode gezocht naar een initiatief dat daarbij kan ondersteunen. Bodegraven 

heeft veel unieke eigenschappen waarmee we inwoners, bezoekers en toeristen kunnen binden aan ons dorp en de omgeving. Tegelijkertijd is gezocht 

naar een manier om een toeristisch en recreatief programma op te tuigen en om aan te laten sluiten bij reeds bestaande regionale programma’s. 

Hieruit is De Kaashandel ontstaan. Een initiatief dat gevestigd is in het centrum van Bodegraven. Een VVV- en informatiepunt voor inwoners en 

bezoekers. Hier maakt men kennis met het DNA van Bodegraven. Trefwoorden: kaas, Cheese Valley, de Limes, Het Groene Hart, Brouwerij De Molen, 

fietsroutes en horeca. De kaasindustrie heeft een duidelijke intentie uitgesproken om jaarlijks mee te betalen aan dit initiatief. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Kaashandel niet 

uitvoeren (€ 40.000,- 

alleen voor 2021-

2023) 

Door de Kaashandel niet uit te voeren wordt de 

komende drie jaar € 40.000,- bespaard. 

Het project bevindt zich in een vergevorderd stadium 

en financieringsbronnen zijn reeds gevonden inclusief 

het gemeentebrede fonds. 

 

 

 

Negatief Minder mogelijkheden Bodegraven 

toeristisch/recreatief op de kaart te zetten, waarbij 

Kaashandel en het centrum van Bodegraven elkaar 

kunnen versterken. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0 ,- 

Aangezien het project zich in een vergevorderd stadium bevindt, er financieringsbronnen vanuit het bedrijfsleven zijn gevonden en het project 

bijdraagt aan de toeristische en recreatieve doelstellingen van de gemeente adviseert het college het project niet stop te zetten.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

De Kaashandel draagt bij aan het versterken van het centrum van Bodegraven. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan andere thema’s dan kaas, 

zoals de Limes als historische waarde in de gemeente. Verder past de Kaashandel binnen de afspraak over het aanbod en de locatie van het 

kaasmuseum. Voorgaande is in lijn met de afspraken uit het raadsprogramma.  
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E. Streekmuseum 

Uit onderzoek is gebleken dat de staat van het gebouw slecht is en er maatregelen nodig zijn voor verbetering. Een inschatting van de kosten voor 

nieuwbouw gaf aan dat dit circa € 1,4 miljoen gaat kosten. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. In 2021 zal het Streekmuseum met een gewijzigd 

plan komen. Dit plan zal dan op haalbaarheid getoetst worden. Afhankelijk van de uitkomst zal hiervoor een afzonderlijk raadsvoorstel worden 

voorgelegd. De plannen voor nieuwbouw van het Streekmuseum worden hierbij in samenhang bekeken met het aanbod van het Streekmuseum. Bij de 

gesprekken is ook het Kaasmuseum betrokken.  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Geen, zie toelichting.   N.v.t. 

 

F. (Tijdelijk) geen ontwikkeling van recreatieve vaarroutes 

Dit budget is bedoeld om plannen te maken voor de ontwikkeling van recreatieve vaarroutes. Voor 2021 is hiervoor een budget van € 30.000,- in de 

begroting opgenomen. Voor de jaren erna is er nog geen budget beschikbaar.  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

(Tijdelijk) geen 

ontwikkeling van 

recreatieve vaarroutes 

(€ 30.000,- alleen in 

2021) 

Als het project na 2021 wordt voortgezet moet 

hiervoor afzonderlijk geld vrijgemaakt worden. 

Recreatieve vaarroutes bieden kansen de gemeente 

toeristisch en recreatief verder op de kaart te zetten 

 

 

Negatief 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0 ,- 

Het college adviseert de plannen in 2021 verder door te ontwikkelen, gezien de kansen om de gemeente toeristisch en recreatief beter op de kaart te 

zetten. Afhankelijk van de dan voorliggende plannen, benodigde financiële inzet van de gemeente en de financiële situatie kan een besluit worden 

genomen te stoppen of door te gaan. Waterrecreatie maakt deelt uit van de vorig jaar door de raad vastgestelde visie op recreatie en toerisme. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

In het raadsprogramma staat niets benoemd over recreatieve vaarroutes. Deze kunnen echter wel een bijdrage leveren aan de economie en voor eigen 

inwoners ook aan een prettig woon- en leefklimaat.  
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G. Actualiseren Nota Kostenverhaal 

Op dit moment wordt gewerkt aan het actualiseren van de Nota Kostenverhaal. Naar verwachting wordt deze in november aan de raad voorgelegd. 

Deze nota geeft inzicht aan private initiatiefnemers en de gemeente zelf op welke wijze de gemeente haar buitenplanse kosten verhaalt bij private 

initiatieven. Bovendien geeft de nota een onderbouwing van de systematiek en hoogte van de bijdragen (tarief per eenheid per dorp) die de 

initiatiefnemers moeten betalen. De gemeente is beperkt in de kosten die zij mag verhalen. Het te verwachten financieel voordeel is nihil. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Actualiseren Nota 

Kostenverhaal (€ 0,-)  

Het is van belang een actuele Nota 

Kostenverhaal te hebben, ook al is het te 

verwachten financiële voordeel hiervan nihil.  

  

Positief 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0 ,- 

Het college is inmiddels gestart met het actualiseren van de Nota Kostenverhaal. Zoals eerder benoemd is het te verwachten financieel voordeel nihil.  

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Een actuele Nota Kostenverhaal is van belang om de verschillende ambities uit het raadsprogramma op onder andere woningbouw verantwoord en 

succesvol te kunnen waarmaken. 
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Programma 4 - Bestuur en dienstverlening 
 

In dit programma wordt stilgestaan bij de wijzigingen uit de kadernota en de keuzemogelijkheden van programma 4: Bestuur en dienstverlening. 

Programma 4 bevat de volgende thema’s: regionale samenwerking, dienstverlening, veiligheid, en burgerparticipatie.  

 

Programma 4 kent de volgende financiële wijzigingen zoals opgenomen in de kadernota: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

BSGR -51 -51 -51 -51 

Verduurzaming bedrijventerrein -61 -61 -61 -61 

Totaal - 112 - 112 - 112 - 112

Programma 4 Bestuur en dienstverlening
Jaar

 
 

Binnen programma 4 worden de volgende mogelijkheden toegelicht: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

A. Personeelsbudget 158 158 158 158

B. Halveren fractiebudgetten en bijeenkomsten raad 26 26 26 26

Totaal 184 184 184 184

Programma 4 Bestuur en dienstverlening
Jaar
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A. Personeelsbudget   

De personele inzet van de gemeente wordt integraal bewaakt. Dit betekent dat het personeelsbudget zowel de (vaste) ambtelijke inzet betreft als de 

(tijdelijke) flexibele inhuur.  

 

Voorgesteld wordt het personeelsbudgetbudget te synchroniseren met de maatregelen zoals voorgesteld in deze notitie. Het concrete voorstel is om 

een bezuiniging op het totale personeelsbudget op te nemen die gelijk is aan 7,5% van de bezuinigingen die daadwerkelijk aan uit te voeren taken 

wordt gerealiseerd. Het betreft hier alleen de daadwerkelijke besparingen in de exploitatie en op investeringen. Andere besparingen (zoals de 

rentebesparing vanwege een lagere rente) laten we hierbij buiten beschouwing. Daarnaast is vanuit de raad een suggestie gedaan om het aantal fte 

wethouders te verminderen. Het college is, na het aantreden van de gemeenteraad, samengesteld op basis van de politiek-bestuurlijke verhouding van 

dat moment. Het is formeel niet mogelijk het aantal fte’s van de wethouders tussentijds aan te passen. Deze aanpassing is slechts mogelijk als het 

volledige college aftreedt en opnieuw in een gewijzigde samenstelling wordt geïnstalleerd. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Synchronisatie 

personeelsbudget aan 

gerealiseerde 

bezuinigingen  

(€ 158.000,-) 

Een duidelijke koppeling van personeelsbudget 

met de omvang van de begroting. 

Er zullen bezuinigingen zijn die niet tot minder 

ambtelijke inzet leiden. Op dat moment komt de 

bezetting extra onder druk te staan. 

 

 

Neutraal 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 158.000,-  

Het daadwerkelijk gerealiseerde bedrag van de bezuinigingen is op dit moment, in deze conceptuele fase, nog niet definitief te bepalen. Voor dit 

moment wordt een richtinggevend bedrag van € 158.000,- opgenomen. Op het moment dat deze notitie compleet is kan de exacte hoogte van dit 

bedrag worden bepaald. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Met dit voorstel blijft de dienstverlening van de organisatie voldoende geborgd.  
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B. Halveren fractiebudgetten en schrappen bijeenkomsten/uitjes raad   

Tijdens de Algemene Beschouwingen is vanuit de raad de suggestie gedaan de fractiebudgetten te halveren en bijeenkomsten/uitjes van de raad te 

schrappen. Het college neemt geen standpunt in over deze onderwerpen omdat het een raadsaangelegenheid betreft.  

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Halveren 

fractiebudgetten  

(€ 11.500,- ) 

N.v.t. N.v.t.  

Neutraal 

Bijeenkomsten/uitjes 

raad schrappen  

(ca. € 15.000,-) 

N.v.t. N.v.t.  

Neutraal 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 26.500,- 

Zie bovenstaande toelichting. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

N.v.t. 
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Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen 
 

In dit programma wordt stilgestaan bij de wijzigingen uit de kadernota en de keuzemogelijkheden van het programma 5: Algemene dekkingsmiddelen. 

Binnen dit programma vallen de volgende (grote) thema’s’: algemene uitkering, ozb en rioolheffing. 

 

Het programma Algemene dekkingsmiddelen kent de volgende financiële wijzigingen zoals opgenomen in de kadernota: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

Hogere opbrengsten grafrechten 50 50 50 50

Hogere OZB opbrengst areaaluitbreiding 77 77 77 77

100% kostendekkendheid rioolheffing 12 12 12 12

Toerekenen uren aan investeringen 95

Totaal 234 139 139 139

Algemene dekkingsmiddelen
Jaar

 
 

Binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen worden de volgende mogelijkheden toegelicht: 

 x € 1.000

2021 2022 2023 2024

A. Verhogen toeristenbelasting 50 50 50 50

B. OZB-tarief woningen en niet-woningen verhogen 300 300 300 300

C. Schrappen bijdrage ONS Fonds 0 0 0 0

D. Herinvoeren hondenbelasting 100 100 100 100

E. Schrappen onderhoud hondenuitlaatstroken 25 25 25 25

F. Verhoging algemeen tarief afvalstoffenheffing 0 0 0 0

G. Schrappen financiële norm 500 0 0 0

Totaal 975 475 475 475

Algemene dekkingsmiddelen
Jaar
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A. Verhogen toeristenbelasting  

Vorig jaar is bij de invoering van het aparte tarief voor een overnachting op een vakantiepark afgesproken om dit tarief geleidelijk te verhogen. Van  

€ 1,75 naar € 1,80 in 2021, vervolgens naar € 1,90 in 2022 en naar € 2,00 in 2023. Daarnaast is besloten om het tarief voor een overnachting in een 

hotel of pension in 2021 te verhogen van € 2,05 naar € 2,35. Ten slotte is besloten het tarief voor een overnachting op een camping of in een bed & 

breakfast te bevriezen op € 1,55. Een verdere verhoging van de verschillende tarieven behoort tot de mogelijkheden, maar wijkt dan af van de vorig 

jaar gemaakte meerjarige afspraken. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Verhogen 

toeristenbelasting  

(€ 50.000,-) 

Een verhoging van € 0,25 is een minimaal 

bedrag voor bezoekers met een significant effect 

op de inkomsten uit toeristenbelasting. 

Gaat in tegen de vorig jaar met de gemeenteraad 

gemaakte afspraken zoals bovengenoemd.  

 

Negatief 

 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

Gezien de vorig jaar gemaakte afspraken met de gemeenteraad over de stijging van de toeristenbelasting is het college van mening dat het op dit 

moment niet wenselijk is de toeristenbelasting extra te verhogen. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Het voorstel is in overeenstemming met het raadsprogramma omdat wordt voorgesteld de toeristenbelasting niet extra te verhogen.  
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B. Ozb-tarieven woningen en niet-woningen verhogen 

De afgelopen jaren is de ozb alleen verhoogd met de reguliere prijsindexatie. De realiteit is echter dat de kosten van de gemeente forser zijn gestegen 

dan alleen met prijsindexatie. Door overheveling van rijkstaken naar de gemeente, samengaand met een bezuinigingsopdracht, is het uitgavenniveau 

meer dan evenredig gestegen. Om dit te compenseren kan de keuze gemaakt worden om de ozb extra te verhogen. 1% verhoging boven de 

inflatiecorrectie levert dan € 80.000,- op. Daarnaast is het ook een mogelijkheid de ozb voor niet-woningen te verhogen en gelijk te trekken met het 

landelijk gemiddelde. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Ozb-tarief boven 

inflatiecorrectie 

verhogen (1% =  

€ 80.000,-) 

Met een beperkte lastenverzwaring kunnen extra 

inkomsten worden gegenereerd. 

In het raadsprogramma is de afspraak opgenomen dat 

de gemeentelijke belastingen met maximaal het 

inflatiecijfer mogen stijgen deze raadsperiode.  

 

Negatief 

 

 

Gelijktrekken ozb 

niet-woningen met 

landelijk gemiddelde 

(€ 300.000,-) 

De ozb voor niet-woningen ligt op dit moment 

onder het landelijk gemiddelde. Er kan een 

uitzondering worden gemaakt dit recht te 

trekken. 

In het raadsprogramma is de afspraak opgenomen dat 

de gemeentelijke belastingen met maximaal het 

inflatiecijfer mogen stijgen deze raadsperiode. 

 

Neutraal 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 300.000,-  

Het college adviseert neutraal met betrekking tot het tarief voor niet-woningen gelijk te trekken met de landelijke ontwikkeling. Hiermee kan een 

hogere opbrengst van circa € 300.000 worden gerealiseerd.  

 

Het college wil daarnaast ook de volgende overweging aan de raad meegeven. Om invulling te geven aan motie 18, aangenomen tijdens de bespreking 

van de Kadernota 2021-2024 op 15 juli 2020, kan worden overwogen de € 300.000,- in te zetten voor aflossing van de gemeentelijke schulden en 

versterking van de reserves. Hierdoor ontstaat wel een lagere bezuiniging op de reguliere exploitatie. Dit kan aanleiding geven tot noodzakelijke 

bezuinigingen op andere onderwerpen. Zie bijlage 2 voor de volledige motie. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Het voorstel is in overeenstemming met het raadsprogramma. Alleen wanneer wordt gekozen de ozb voor niet-woningen te verhogen wordt afgeweken 

van de afspraken uit het raadsprogramma. 
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C. Schrappen bijdrage ONS Fonds (pas vanaf 2022)  

Het Ondernemersfonds ONS Fonds wordt gevoed door een enkele jaren geleden ingevoerde opslag op de ozb voor niet-woningen. Indien wordt 

gekozen de bijdrage te schrappen wordt in feite de ozb-opslag omgezet van voeding van ONS Fonds naar een permanente belastingverhoging voor 

niet-woningen. Omdat onder B een voorstel is opgenomen de ozb voor niet-woningen te verhogen is het niet wenselijk deze optie ook voor te leggen 

als keuzemogelijkheid.  

 

Omdat het stoppen met ONS Fonds pas vanaf 2022 mogelijk is, hoeft over een voorstel hierover pas volgend jaar besluitvorming plaats te vinden. 

Hierin zal ook meewegen welke keuze is gemaakt over het verhogen van de ozb voor niet-woningen, omdat dit van invloed is op de belastingdruk voor 

niet-woningen.   

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Geen, zie toelichting.   N.v.t. 

 

D. Herinvoeren hondenbelasting 

Enkele jaren geleden is besloten de hondenbelasting te schrappen. De keuze kan gemaakt worden om deze belasting opnieuw in te voeren. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Herinvoeren 

hondenbelasting  

(€ 100.000)  

Een wettelijk toegestane belastingheffing wordt 

niet benut. 

Er is geen goed aanwijsbare relatie tussen kosten en 

heffing. 

 

 

Negatief 

 

 

De vervuiler betaalt. Deze belasting is pas recent afgeschaft. 

De perceptiekosten van deze belasting zijn, zeker in 

het verhouding tot de andere heffingen en belastingen, 

erg hoog. 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

Met name het argument van de relatief hoge perceptiekosten is voor het college reden om op dit punt negatief te adviseren. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Het voorstel is in overeenstemming met het raadsprogramma, waarin wordt benoemd dat gemeentelijke belastingen tot en met 2022 maximaal met 

het inflatiecijfer worden verhoogd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 51 van 58, gemeente Bodegraven-Reeuwijk rapport Z/20/096964 / DOC-153931  

 

E. Schrappen onderhoud hondenuitlaatstroken 

Ondanks het feit dat de hondenbelasting enkele jaren geleden is geschrapt maakt de gemeente nog wel kosten voor de instandhouding van de 

hondenuitlaatstroken en -plaatsen. Er kan gekozen worden om, vanwege het feit dat er geen opbrengst is, ook geen kosten meer te maken. De 

hondenuitlaatstroken en -plaatsen worden dan niet meer onderhouden. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Schrappen onderhoud 

hondenuitlaatstroken 

(€ 25.000,-) 

Omdat er geen hondenbelasting meer wordt 

geheven valt te overwegen ook in het 

onderhoud van openbare ruimte ten behoeve 

van honden te schrappen. 

Het schrappen van het onderhoud zal naar 

verwachting leiden tot meer vervuiling van het 

openbaar gebied. 

 

Negatief 

 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

Het schrappen van dit onderhoud zal een verhoging van de vervuiling van het openbaar gebied tot gevolg hebben. Het college vindt dat een 

ongewenste ontwikkeling. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Het blijven onderhouden van hondenuitlaatstroken past binnen het beleid zoals geformuleerd in het Onderhoudsplan Leefomgeving dat in het 

raadsprogramma is genoemd. 

 

F. Verhogen kosten afval opvangen met verhoging algemeen tarief afvalstoffenheffing 

In de Begroting 2021-2024 is een bedrag van € 5,- per storting bij het afvalbrengstation opgenomen. Met 40.000 bezoeken per jaar levert dit een 

bedrag op van circa € 200.000,- per jaar. Tijdens de Algemene Beschouwingen is vanuit de raad de suggestie gedaan in plaats hiervan het algemeen 

tarief afvalstoffenheffing te verhogen. Wanneer hierbij ook wordt uitgegaan van een bedrag van € 200.000,- is het een optie het bedrag per storting te 

laten vervallen. Per saldo levert dit geen besparing op, de kosten worden alleen anders verdeeld. De kosten worden dan gezamenlijk gedragen door 

alle belastingplichtigen van de afvalstoffenheffing, in plaats van door de vervuiler. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Verhogen algemeen 

tarief afvalstoffen-

heffing i.p.v. heffing 

per storting (€ 0,-) 

Door een tarief van € 5,- in te stellen per 

storting zal voor sommige inwoners de drempel 

hoger worden het afval in te leveren. 

Door de afvalstoffenheffing te verhogen worden de 

gemeentelijke lasten voor iedereen hoger. Dat komt 

niet overeen met de afspraken uit het 

raadsprogramma. 

 

Negatief 

 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

Het college is van mening dat de vervuiler dient te betalen. Het is hierbij niet wenselijk dat inwoners die nu weinig gebruik maken van het 

afvalbrengstation met een verhoging van de afvalstoffenheffing te maken krijgen. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

Door een storting per heffing in te voeren worden de gemeentelijke belastingen niet verhoogd. Dit is in overeenstemming met de afspraken uit het 

raadsprogramma. Tegelijkertijd zullen voor sommige inwoners de lasten wel stijgen door de heffing per storting.  
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G. Schrappen financiële norm 

In de Begroting 2021-2024 is een bedrag van € 500.000,- opgenomen als financiële norm. Deze norm dient om ruimte te creëren die benut kan 

worden voor de aflossing van langlopende leningen. Gezien de financiële situatie in relatie tot de lage rentestand, is het een overweging om de 

financiële norm voor 2021 te schrappen. 

Bezuinigingsopties Argumenten voor Argumenten tegen Voorstel college 

Schrappen financiële 

norm (€ 500.000,-) 

Het loslaten van de financiële norm biedt een 

substantiële bijdrage aan de oplossing van het 

tekort. Incidenteel kan hiermee een dempend 

effect op de bezuiniging worden gerealiseerd. 

Het schrappen van de financiële norm betekent dat 

deze ruimte wordt opgegeven voor het aflossen van 

leningen. Doelstelling was juist de leningenportefeuille 

te verlagen. 

 

Negatief 

 

Totaal voorgestelde bezuiniging: € 0,- 

Gegeven de voorstellen die er liggen om te bezuinigen en de afwegingen die hierin gemaakt kunnen worden, is het niet noodzakelijk de financiële norm 

te schrappen. 

Is voorstel in overeenstemming met afspraken raadsprogramma?  

De financiële norm is ingevoerd om de leningenportefeuille terug te dringen. Dit is één van de uitgangspunten in het raadsprogramma. 
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Bijlage 1  Suggesties van de raad 

 

Onderstaande lijst bevat de suggesties die door de raad tijdens de Algemene Beschouwingen zijn gedaan. We hebben geprobeerd in de keuzenotitie 

zoveel mogelijk suggesties te betrekken. Bij elk onderwerp in de keuzenotitie is een korte motivatie gegeven waarom het college tot een bepaald voorstel 

is gekomen. Achter elke suggestie is terug te vinden waar in de keuzenotitie deze terugkomt. H staat hierbij voor het hoofdstuk, P voor het programma 

(indien van toepassing) en de eventueel laatste letter (A-J) voor het onderwerp binnen het programma.  

 

Bij digitale lezing linkt het genoemde paginanummer rechtstreeks naar de relevante passage in dit document. 

 

Ferm Werk 

• Alternatieve samenwerking of lokale invulling voor Ferm Werk (BBR), H2 (p. 13) 

• Uitvoering van participatiewet zelf lokaal oppakken (CDA), H2 (p. 13) 

 

Sociaal Domein 

• Kritisch kijken naar effecten van preventie (D66), H3 (p. 18) 

• Verkleinen van de toegang tot jeugdhulp (D66), H3 (p. 18) 

• Inkomensafhankelijke bijdrage jeugdhulp? (D66), H3 (p. 18) 

• Offensief naar Rijksoverheid voor meer inkomsten (D66), H3 (p. 18) 

• Toetsen preventieve maatregelen op doelmatigheid (SGP), H3 (p. 18) 

• Sport als veilige plek voor kinderen en eerdere signalering van problemen (FvO), H3 (p. 18) 

• Stel een duidelijke afbakening van jeugdzorg op (CDA) H3 (p. 18) 

• Per gezin met 1 hulpvraag, een regisseur en 1 plan (VVD), H3 (p. 18) 

• Formeer een sociaal team dat zelf lichte zorgvragen kan oppakken (VVD), H3 (p. 18) 

 

Evertshuis/Musea/Huizen van Alles 

• Terughalen dienstverlening KCC naar gemeentehuis (BBR), H4, P1, B (p. 22) 

• Mogelijkheden naar verkleinen maatschappelijke functie (BBR), H4, P1, B (p. 22) 

• Mogelijkheid onderzoeken in combinatie met voorgezet onderwijs of appartementen (CU), H4, P1, B (p. 22) 

• Verkopen van het Evertshuis (PvdA), H4, P1, B (p. 22) 

• Samenvoegen kaasmuseum en streekmuseum (PvdA), H4, P3, E (p. 42) 

• Inrichten Evertshuis voor Starterswoningen (PvdA), H4, P1, B (p. 22) 

• Verkoop Evertshuis en terughuren ruimte voor bibliotheek (SGP), H4, P1, B & C (p. 22 & p. 23)  

• Toevoegen woningen (al dan niet starters) aan Evertshuis (SGP), H4, P1, B (p. 22) 
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• Voorstel ontwikkelingen streekmuseum in samenhang met kaasmuseum en huizen van alles (SGP), H4, P3, E (p. 42) 

• Geen verdere uitbreidingen Huizen van Alles (VVD), H4, P1, E (p. 25) 

 

Economie 

• Stop centrumsubsidie/premie (BBR), H4, P3, B (p. 40) 

• Stoppen met vierde Rijnbrug centrum Bodegraven (BBR), H4, P3, B (p. 40) 

• Vertragen investeringen in centrum Bodegraven (BBR), H4, P3, B (p. 40) 

• Stoppen investeringen centrum Bodegraven (PvdA), H4, P3, B (p. 40) 

• (Tijdelijk) geen ontwikkeling van recreatieve vaarroutes (SGP, CDA), H4, P3, F (p. 42) 

• Geen deelname aan de regionale Triple Helixsamenwerking Economie (CDA), H4, P3, A (p. 39) 

 

Sport 

• Vitaliteitstoets en samenvoegen van faciliteiten (BBR), H4, P1, H (p. 27) 

• Kostenneutrale oplossing voor capaciteit sportvelden (CU), H4, P1, H (p. 27) 

• Geen uitbreiding van capaciteit sportvelden (PvdA), H4, P1, H (p. 27) 

• Sport dient sportieve bijdrage te leveren aan de financiële doelstellingen (SGP), H4, P1, H (p. 27) 

 

Bewust Afval Scheiden  

• Onderzoek nascheiding bij ophalen en verwerken afval (BBR), H4, P2, I (p. 37)  

• Verhoging kosten afval opvangen met verhoging algemeen tarief afvalstoffenheffing (PvdA, FvO), H4, P5, F (p. 51) 

• Schrappen onderzoekspost afvalbrengstation (FvO), H4, P2, I (p. 37) 

 

Duurzaamheid 

• Ambitie klimaatneutraal in 2035 temporiseren naar 2050 (D66), H4, P2, J (p. 37) 

• RES onderhandelingen, niet meer dan nodig (BBR), H4, P2, J (p. 37) 

• Temporiseren van plannen klimaatadaptie/duurzaamheid (CDA, VVD), H4, P2, J (p. 37) 

• Beperken duurzaamheidsambitie tot de wettelijke vereisten, tenzij hogere bijdrage Rijk (VVD), H4, P2, J (p. 37) 

 

Personeel  

• Beperk de uitbreiding van het personeelsbudget in 2021 (BBR), H4, P4, A (p. 45) 

• Beperk aantal fte aan wethouders (PvdA), H4, P4, A (p. 45) 

• Halveren fractiebudgetten en bijeenkomsten/uitjes raad schrappen (SGP, VVD), H4, P4, B (p. 46) 

• Een taakstelling op personeelskosten/-inhuur (CDA, VVD), H4, P4, A (p. 45) 
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Investeringen 

• Temporiseren investeringen wegen en riolering (D66, CDA), H4, P2, F (p. 35) 

• Onderzoek naar uitstel van nieuwbouw scholen (PvdA), H4, P1, A (p. 22) 

 

Inkomsten 

• Ozb pas inzetten als geen bezuinigingen meer mogelijk zijn (CU), H4, P5, B (p. 49) 

• Verhogen ozb (PvdA), H4, P5, B (p. 49) 

• Geen verhoging van ozb (SGP, FvO), H4, P5, B (p. 49) 

• Gelijktrekken ozb niet-woningen met landelijk gemiddelde en inzetten voor financiële positie (VVD), H4, P5, B (p. 49) 

• Verhogen toeristenbelasting naar het landelijke gemiddelde (VVD), H4, P5, A (p. 48) 

• Bespreekbaar maken van verhoging ozb (GL), H4, P5, B (p. 49) 

 

Overige  

• Actief inzetten op inschrijven arbeidsmigranten en verbeteren huisvesting (BBR, FvO), H4, P2, B (p. 31) 

• Hanteren van kaasschaafmethode voor alle subsidies in 2021 (VVD), Aanbiedingsbrief & H1 (p. 3 & p. 10) 

• Kosten verhalen op projectontwikkelaars, actualiseren Nota Kostenverhaal (BBR), H4, P3, G (p. 43) 
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Bijlage 2  Aangenomen moties bij bespreking Kadernota 2021-2024 

 

In deze bijlage zijn de moties opgenomen die een relatie hebben met of van invloed zijn op de Keuzenotitie 2021. Van elke motie is hieronder benoemd 

waar in de keuzenotitie deze terugkomt. 

 

Bij digitale lezing linkt het genoemde paginanummer rechtstreeks naar de relevante passage in dit document. 

 

- Motie 3 over Nota Kostenverhaal komt terug in hoofdstuk 5, programma 3, onder G (p. 43); 

- Motie 11 over de keuzenotitie komt terug in de aanbiedingsbrief van dit document en tevens in hoofdstuk 1, waarin de opzet van de keuzenotitie 

uiteen wordt gezet (p. 3 & p. 10); 

- Motie 18 over het voorkomen van onder curatele stelling komt terug in hoofdstuk 4, programma 5, onder B (p. 49). 

 

 Moties 
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