BIJLAGE

Overzicht BEZUINIGINGEN
In de voorjaarsnota 2011 is een overzicht verstrekt van de in de jaren
2010 en 2011 in gang gezette bezuinigingen.
Onderstaand treft u in een matrix de bezuinigingen aan die zijn voorgesteld.

1. Verlaging/minder inhuur
derden

Cumulatief bezuinigingen
2010 en 2011
2010
2011
2012
19.115
64.926
58.019

2. Vermindering stortingen
reserves/voorzieningen

33.150

69.941

83.761

3. Heroriëntatie taken eigen
beheer/derden

1.165

4.210

4.235

4. Efficiency en effectiviteit
eigen organisatie

14.685

33.465

36.305

2.000

36.900

51.300

6. Verkoop niet noodzakelijke
eigendommen

0

29.405

29.391

7. Beoordelen subsidiestromen

9.315

16.010

18.565

0

1.600

1.600

1.000

9.355

9.385

80.430

265.812

292.561

5. Verhoging
inkomsten/belastingen

8. Beoordelen langlopende
contracten
9. Overige zaken
Totaal bezuinigingen

Bovenstaande bezuinigingen zijn nagenoeg volledig gerealiseerd, met
uitzondering van een correctie op onderhoud wegen en openbaar groen
(t.w. maaien bermen Schelmseweg).

Toelichting
1.

Verlaging/minder inhuur derden - Op personeelslasten is € 70.000 bezuinigd,
grotendeels door minder inhuur personeel
burgerzaken

2.

Vermindering stortingen
reserves/voorzieningen

- Alle voorstellen zijn uitgevoerd/gerealiseerd

3.

Heroriëntatie taken eigen
beheer/derden

- Vanaf 2010 is de bezuiniging op plantgoed
gerealiseerd
- De bezuiniging op de monumentencommissie is
met ingang van 2011 gerealiseerd en is
aangesloten bij de commissie cultuurhistorie van
de gemeente Rheden

4.

Efficiency en effectiviteit eigen
organisatie

- Vanaf 2012 zijn nagenoeg alle bezuinigingen
gerealiseerd
- In samenhang met 1 en 3 zal op de personele
organisatie vanaf 2012 ruim € 90.000 worden
bezuinigd. Dit is circa 50% van de totale beoogde
bezuiniging

5.

Verhoging
inkomsten/belastingen

- Bij de huwelijken wordt naar verwachting nog
geen volledige kostendekkendheid gerealiseerd

6.

Verkoop niet noodzakelijke
eigendommen

- Doordat de ambtswoning pas in 2013 is verkocht,
wordt de bezuiniging op deze post eerst met
ingang van 2013 gerealiseerd

7.

Beoordelen subsidiestromen

- Dit betreft o.a. bezuinigingen op
welzijnsinstellingen en de bibliotheek

8.

Beoordelen langlopende
contracten

- De bezuiniging op het maaiwerk is reeds vanaf
2010 gerealiseerd.

9.

Overige zaken

- Reeds in 2010 zijn de bezuinigingen op
onderhoud openbare werken en de zwerfdieren
gerealiseerd
- De bezuiniging op de inspectiekosten voor
kinderopvang wordt niet gerealiseerd. Door
wettelijke verplichtingen zullen deze inspecties
niet kunnen worden beperkt

