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Afgewezen bezuinigingsvoorstellen 
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Dit document bevat de bezuinigingsvoorstellen die zijn aangeleverd voor de 

bezuinigingsoperatie, maar grotendeels opnieuw zijn afgewezen door het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
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1. Inleiding 

Het jaar 2013 stond in het teken van het sluitend krijgen van de begroting. Het betrof 
een bezuinigingsoperatie met een omvang van ruim € 13 miljoen. Ook dit jaar is de 
gemeente geconfronteerd met het thema bezuinigingen. Enerzijds door het 
uitvoeren en implementeren van het vorig jaar vastgestelde bezuinigingsplan en 
anderzijds door het voorbereiden van nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Dit laatste is 
bij de Voorjaarsnota 2014 bekend gemaakt en toegelicht. Het tekort is toen becijferd 
op ongeveer € 3 miljoen per jaar. 

Net als vorig jaar wordt aan de gemeenteraad, naast het aanbieden van de nieuwe 
begroting, een afzonderlijk bezuinigingsplan beschikbaar gesteld.  

Het college van burgemeester en wethouders zal een pakket met maatregelen aan 
de gemeenteraad voorleggen om te komen tot een structureel sluitende begroting 
en daarmee tot een duurzaam gezonde gemeentelijke financiële huishouding. Het 
pakket met maatregelen is vastgelegd in het Bezuinigingsplan 2015 – 2018. 

Het sluitend krijgen van de begroting is gelukt en zeer beperkt is gebruik gemaakt 
van de voorstellen die vorig jaar door het college zijn afgewezen. Dit document 
bevat een geactualiseerd overzicht van de ‘oude’ voorstellen en aangevuld met 
belastingvoorstellen. Zichtbaar is gemaakt welke voorstellen zijn meegenomen in 
het nieuwe bezuinigingsplan.  
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2. Afgewezen bezuinigingsvoorstellen 

Onderstaand een geactualiseerd overzicht van de vorig jaar afgewezen voorstellen 
en aangevuld met voorstellen tot belastingverhogingen. De toelichting op de 
voorstellen zijn de zelfde als die van vorig jaar. 

 

In het bezuinigingsplan 2015 – 2018 zijn voorstellen opgenomen, zie de nrs. 4,5 en 
12, die betrekking hebben op de blauw gearceerde voorstellen in het bovenvermeld 
overzicht, te weten:   
7.   feesten jaarwisseling    €     10.000  
11.   Bekostiging havendag   €     10.000   
12 en 14 t/m 19  taakstelling meerdere onderwerpen  €   150.000 

  

Eerder bezuinigingsvoorstellen (2013) Thema 2015 2016 2017 2018

1 Halveren aantal Abri's leefb 15.000 15.000 15.000 15.000
2 Invoeren precariobeleid leefb -25.000 50.000 50.000 50.000
3 Beëindiging subsidie molens leefb 70.000 70.000 70.000
5 Beëindiging subsidie muziekonderwijs leefb 180.000 180.000 180.000
6 Niet vervangen speeltoestellen leefb 30.000 30.000 30.000 30.000
7 Geen bijdrage feesten Jaarwisseling leefb 30.000 30.000 30.000 30.000
8 Beëindiging exploitatiesubsidie zwembadenleefb 800.000 800.000 800.000
9 Beëindiging activiteiten kunst en cultuur leefb 250.000 250.000 250.000

10 Beëindiging subsidies musea leefb 58.000 58.000 58.000
11 Beëindiging subsidie Havendag leefb 10.000 10.000 10.000
12 Beëindiging sportcombinatiefunctie leefb 40.000 40.000 40.000 40.000
13 Beëindiging wijk- en buurtgericht werken leefb 20.000 20.000 20.000

Beëindiging subsidie bibliotheek leefb 400.000 400.000 400.000
Totaal thema leefbaarheid 90.000 1.953.000 1.953.000 1.953.000

14 Beëindiging subsidie jongerenwerk jong/oud 194.500 194.500 194.500
15 Beëindiging subsidie ouderenwerk jong/oud 215.000 215.000 215.000
16 Beëindiging subsidie sociaal cultureel werkjong/oud 235.000 235.000 235.000
17 Beëindiging JAC activiteiten (excl. huur) jong/oud 100.000 100.000 100.000
18 Beëindiging subsidie peuterspeelzalen jong/oud 432.000 432.000 432.000
19 Beëindiging schoolmaatschappelijk werkjong/oud 66.000 66.000 66.000
21 Beëindiging zorgbudgetten onderwijs jong/oud 67.700 66.700 65.700

Totaal thema Jong en Oud 0 1.310.200 1.309.200 1.308.200

25 Subsidie VVV verlagen eco 59.000 59.000 59.000
26 Beëindiging bekostiging ORB VHV 130.000 130.000 130.000

Totaal thema Economie 0 189.000 189.000 189.000

28 Beëindiging contract catering per 2017 org/fin 32.000 32.000
Verhoging OZB 10% org/fin 750.000 750.000 750.000
Verhoging Toeristenbelasting org/fin 250.000 250.000
Totaal thema Bestuur, burger en fin. 0 750.000 1.032.000 1.032.000

Totaal 90.000 4.202.200 4.483.200 4.482.200
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Helft van de abri’s verwijderen, waardoor kosten van herstel en onderhoud 
afnemen 
nummer knop thema titel bezuiniging 

1 Autonome taken Leefbaarheid 
Helft van de abri’s verwijderen, 
waardoor kosten van herstel en 
onderhoud afnemen 

15.000 

Een groot aantal abri’s in de gemeente wordt weinig gebruikt. Aan de hand van 
telgegevens van de openbaar vervoermaatschappij wordt voorgesteld het aantal 
abri’s met de helft terug te brengen. De kosten van schadeherstel en onderhoud 
nemen hierdoor af. 

 
Het invoeren van een precariobeleid 
nummer knop thema titel bezuiniging 

2 Autonome taken Leefbaarheid 
Het Invoeren van een 
precariobeleid 

50.000 

Precario is een heffing die de gemeente mag opleggen voor het gebruiken van 
de openbare ruimte door daar voorwerpen op, onder, of boven te plaatsen (art. 
228 Gemeentewet). De meeste gemeenten gebruiken deze bepaling om zo de 
kosten van onderhoud van het gemeentelijk eigendom gedeeltelijk te verhalen op 
de (commerciële) gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan terrassen bij 
horeca, uitstallingen bij winkels en verkoopwagens en dergelijke. Dit levert 
inkomsten voor de gemeente op. 

 
 
Volledig beëindigen subsidierelatie Molenstichting 
nummer knop thema titel bezuiniging 

3 Autonome taken Leefbaarheid 
Volledig beëindigen 
subsidierelatie Molenstichting 

70.000 

De subsidierelatie kan worden beëindigd. Dit heeft echter grote risico’s voor het 
voortbestaan van de molens. Minder budget leidt vrijwel zeker tot verminderd 
functioneren en verval van molens en de teloorgang van het culturele erfgoed 
binnen de gemeente. Dit heeft zijn weerslag op de aantrekkelijkheid van de  
gemeente voor inwoners en toeristen vanwege het ontbreken van herkenbare 
cultuurhistorische elementen in de gemeente. 

 
 
Beëindigen subsidierelatie muziekschool 
nummer knop thema titel bezuiniging 

5 Autonome taken Leefbaarheid 
Beëindigen subsidierelatie 
muziekschool 

180.000 

Deze maatregel resulteert in een volledige eigen bijdrage voor muziekles en 
theaterschool. De kans op opzeggingen van leerlingen is groot, hetgeen leidt tot 
verlies aan werk voor muziekdocenten. Muziekles komt in het circuit van 
“zwartwerkers”. De muziekscholen zullen zonder subsidie mogelijk het hoofd niet 
boven water kunnen houden. Dit zou op cultureel gebied beslist een verarming 
zijn; de muzikale ontwikkeling, waar Goeree-Overflakkee sterk in is, loopt dan 
immers terug. 
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Niet vervangen van speeltoestellen 
nummer knop thema titel bezuiniging 

6 Autonome taken Leefbaarheid 
Niet vervangen van 
speeltoestellen 

30.000 

Binnen de post speeltoestellen zullen nieuwe speelmaterialen en dergelijke niet 
meer aangekocht worden. Het onderhoud zal zich in hoofdzaak beperken tot in 
stand houden of verwijderen. 

 
 
Beëindigen van de subsidie voor eindejaarsfeesten 
nummer knop thema titel bezuiniging 

7 Autonome taken Leefbaarheid 
Beëindigen van de subsidie voor 
eindejaarsfeesten 

20.000 

De eindejaarsfeesten zijn ingesteld met het doel de openbare orde rond de 
jaarwisseling te beheersen: alle cafés moeten verplicht sluiten en de bezoekers 
worden op een centraal punt opgevangen. Hiermee werd beoogd de schade aan 
openbare en particuliere eigendommen te beperken. Het beëindigen van de 
feesten leidt dus wellicht tot een toename van vernielingen en schades. De 
feesten hebben ook tot doel te voorkomen dat men gaat “zwerven” door de 
kernen met alle gevolgen van dien (brandjes / vernielingen). Vanaf het moment 
dat er Oud- en Nieuwfeesten georganiseerd werden in een aantal kernen op het 
eiland namen de vernielingen/schades aan gemeentelijke eigendommen tijdens 
de jaarwisseling af. Daarbij moet opgemerkt worden dat de 
weersomstandigheden ook van (behoorlijke) invloed kunnen zijn op het 
schadebedrag. 

 
 
Beëindigen exploitatiesubsidie zwembaden 
nummer knop thema titel bezuiniging 

8 Autonome taken Leefbaarheid 
Beëindigen exploitatiesubsidie 
zwembaden 

800.000 

Met het oog op de forse bezuinigingsopgave is er naast een financieel argument 
geen ander argument te vinden dat de sluiting van de aanwezige baden 
rechtvaardigt. Geen van de huidige drie zwembaden kan voortbestaan. De 
zwemmogelijkheden blijven dan beperkt tot het commerciële bad van Port 
Zelande en het water dat rond ons eiland ligt. Grotere reisafstand naar 
zwemvoorziening zorgt voor hogere kosten (commerciële zwembaden op bijv. 
recreatieparken). Doordat de bevolking minder zwemt ontstaan negatieve 
effecten op gezondheid. Het risico op minder kinderen met een zwemdiploma zal 
ontstaan. 
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Beëindigen activiteiten kunst en cultuur 
nummer knop thema titel bezuiniging 

9 Autonome taken Leefbaarheid 
Beëindigen activiteiten kunst en 
cultuur 

250.000 

Dit betreft de middelen voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en het cultureel 
programma van het Diekhuus. Hieronder vallen de budgetten (cofinanciering) 
voor combinatiefunctionarissen, cultuurnetwerker en cultuurcoach. Bezuinigen 
leidt dus tot wegvallen van de bijdragen van rijk en provincie, waardoor de 
combinatiefunctionarissen, cultuurnetwerker en cultuurcoach niet meer kunnen 
worden gehandhaafd. Deze aanpak vermindert ook de kans om regie te voeren 
op dit beleidsveld. 

 
 
Volledig beëindigen subsidierelatie musea 
nummer knop thema titel bezuiniging 

10 Autonome taken Leefbaarheid 
Volledig beëindigen 
subsidierelatie musea 

58.000 

Het streekmuseum Goeree-Overflakkee, het Ouddorps Raad- en Polderhuis en 
De Motte krijgen een subsidie. Beëindigen van de subsidie leidt ertoe dat de 
musea waarschijnlijk niet in stand kunnen blijven of hun activiteiten sterk zullen 
moeten beperken. Dit laatste geldt ook voor De Motte. Het is de vraag of de 
musea het verlies aan subsidie zullen kunnen opvangen met sponsoring of 
donateurs. Tegenover het bedrag voor het streekmuseum staat een 
huuropbrengst die dan ook wegvalt, zodat het netto besparingsbedrag op de 
korte termijn lager uitvalt. Pas wanneer de accommodatie tegen minstens de 
boekwaarde verkocht wordt, is de totale besparing te realiseren. 

 
Beëindigen sportcombinatiefunctie 
nummer knop thema titel bezuiniging 

12 Autonome taken Leefbaarheid 
Beëindigen 
sportcombinatiefunctie 

40.000 

Dit betreft de werkzaamheden van zes medewerkers (4,4 fte) die op projectbasis 
tot eind 2015 in dienst zijn. Nadien gaat de rijksfinanciering over van een 
doeluitkering naar een bijdrage in de algemene uitkering. Het genoemde bedrag 
is opgenomen voor de kosten van hun werkzaamheden (materiaal, zaalhuur en 
dergelijke.) Als de wijze van financiering verandert is beëindiging mogelijk, de 
bezuiniging zoals genoemd wordt dan geheel gerealiseerd. Nadeel is wel dat een 
belangrijke pijler onder het vast te stellen sportbeleid zal wegvallen, omdat de 
sportcombinatiefunctionarissen verantwoordelijk zijn voor een fors deel van de 
uitvoeringsparagraaf van dit beleid. 
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Stopzetten ontwikkelen buurt- en wijkgericht werken 
nummer knop thema titel bezuiniging 

13 Autonome taken Leefbaarheid 
Stopzetten ontwikkelen buurt- en 
wijkgericht werken 

20.000 

Het uitvoeren van dit voorstel kan leiden tot het verliezen van het contact met de 
inwoners. Dorpsraden zullen moeilijk contact vinden met gemeente en houden 
mogelijk op te bestaan. Inwoners voelen zich in de steek gelaten door de 
gemeente. De afstand tussen gemeente en inwoners neemt aanzienlijk toe. 
Gemeentelijk beleid, doelstellingen en maatregelen bereiken de inwoners niet. 

 

Beëindigen subsidie jongerenwerk 
nummer knop thema titel bezuiniging 

14 Autonome taken Jong en oud 
Beëindigen subsidie 
jongerenwerk 

194.500 

Dit voorstel betreft de bekostiging van een veelheid aan activiteiten onder de 
noemer preventief jeugdbeleid, van opvoedingsondersteuning tot laagdrempelige 
(niet-geïndiceerde) vormen van individuele zorg. Als deze middelen wegvallen 
zal dit binnen een niet al te lange termijn leiden tot een vergroting van het beroep 
op geïndiceerde zorg, welke per definitie veel duurder is. Deze post is een 
belangrijke pijler in de ambitie op het sociaal domein om meer zelfredzaamheid 
en burgerkracht te genereren. 

 

Beëindigen subsidie ouderenwerk 
nummer knop thema titel bezuiniging 

15 Autonome taken Jong en oud Beëindigen subsidie ouderenwerk 215.000 

Dit betreft de bekostiging van een veelheid aan activiteiten voor senioren en 
ouderen, van sooswerk en ‘meer bewegen voor ouderen’ tot het 
ouderenspreekuur en het signalerend huisbezoek. Als deze middelen wegvallen 
zal dit binnen afzienbare tijd zijn vertaling vinden in meer psychische en 
lichamelijke gezondheidsklachten en daarmee een hoger beroep op dure 
individuele voorzieningen. Deze post is een belangrijke pijler in de ambitie op het 
sociaal domein om meer zelfredzaamheid en burgerkracht te genereren. 

 
 
Beëindigen subsidie overig sociaal-cultureel werk 
nummer knop thema titel bezuiniging 

16 Autonome taken Jong en oud 
Beëindigen subsidie overig 
sociaal-cultureel werk 

235.000 

Dit voorstel betreft de kosten van overig welzijnswerk. Deze post is een 
belangrijke pijler in de ambitie op het sociaal domein om meer zelfredzaamheid 
en burgerkracht te genereren. 
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Beëindigen JAC-activiteiten 
nummer knop thema titel bezuiniging 

17 Autonome taken Jong en oud Beëindigen JAC-activiteiten 100.000 

Dit betreft de huisvestingskosten van het JAC en de kosten van het daarin 
gevestigde jongerenwerk. Het wegvallen van deze voorziening zal direct gevoeld 
worden in een toename van overlastsituaties door jongeren die hun vaste plek 
kwijt zijn, minder deskundige aandacht voor kwetsbare jongeren, een toename 
op het gebruik van genotmiddelen vanwege het ontbreken van toezicht en 
invloed. Neveneffect is dat het poppodium gesloten wordt, waardoor er voor de 
vele amateurbands op dit eiland geen vaste gelegenheid meer voor oefenen en 
optreden is. Deze post is een belangrijke pijler in de ambitie op het sociaal 
domein om meer zelfredzaamheid en burgerkracht te genereren. 

 
 
Beëindigen subsidie peuterspeelzalen 
nummer knop thema titel bezuiniging 

18 Autonome taken Jong en oud 
Beëindigen subsidie 
peuterspeelzalen 

432.000 

Dit zou het volledig sluiten van alle peuterspeelzalen op het eiland betekenen, 
alternatieve bekostiging is uitgesloten. Consequenties zijn onder meer enige 
inkomstenderving doordat accommodaties niet meer gebruikt worden, ontslag 
voor meer dan 25 medewerkers waarvan er enkele binnen niet al te lange termijn 
een beroep op gemeentelijke inkomensvoorzieningen zullen gaan doen, en het 
wegvallen van het belangrijkste gremium om invulling te geven aan de Wet OKE 
in combinatie met voorschoolse educatie. 

 
 
Beëindigen schoolmaatschappelijk werk  
nummer knop thema titel bezuiniging 

19 Autonome taken Jong en oud 
Beëindigen 
schoolmaatschappelijk werk 

66.000 

Betreft de gemeentelijke bijdrage aan het aanbod van niet-geïndiceerd 
maatschappelijk werk op basisscholen, waaraan de scholen een aanvullende 
bijdrage leveren. Het wegvallen van dit budget leidt er toe dat een aantal ouders 
genoodzaakt zal zijn zich te wenden tot regulier maatschappelijk werk of andere 
lichte vormen van geïndiceerde jeugdzorg, welke per definitie veel duurder zijn 
dan deze oplossing. Alternatieve financiering door het onderwijsveld is niet aan 
de orde, de scholen hebben hiervoor geen middelen. 

 
  



Afgewezen bezuinigingsvoorstellen gemeente Goeree-Overflakkee – begroting 2015  

Beëindiging zorgbudgetten onderwijs 
nummer knop thema titel bezuiniging 

21 Autonome taken Jong en oud 
Beëindigen zorgbudgetten 
onderwijs 

67.700 

Betreft middelen die in een bedrag per leerling aan scholen worden toegekend 
voor zorg gerelateerde onderwerpen. Hieronder vallen de logopedische 
screening, vroegsignalering van gedragsproblematiek zoals ADHD en PDD/NOS, 
en vroegsignalering van cognitieve beperkingen zoals dyslexie. Als deze 
middelen wegvallen zal dit leiden tot een verhoogde (financiële) druk op het nog 
nieuwe concept van passend onderwijs, eventueel in combinatie met extra 
kosten voor leerlingenvervoer, doordat kwetsbare leerlingen met een achterstand 
in ontwikkeling worden geconfronteerd. Tevens zal de gemeente geconfronteerd 
worden met een groter beroep op jeugdzorgvoorzieningen. Alternatieve 
financiering door het onderwijsveld is niet aan de orde, de scholen hebben 
hiervoor geen toereikende middelen. 

 
 
Verlagen van de subsidie van de VVV’s 
nummer knop thema titel bezuiniging 

25 Autonome taken Economie 
Verlagen van de subsidie van de 
VVV’s 

59.000 

Op het eiland zijn twee VVV's actief (De VVV Zuid-Hollandse Eilanden en VVV 
Zeeland). Dit lijkt geen efficiënte werkwijze. Hoewel de VVV’s nu samenwerken, 
zou bespaard kunnen worden als er één VVV voor Goeree-Overflakkee zou zijn. 
De VVV's spelen een belangrijke rol in de dienstverlening aan de toeristen die 
Goeree-Overflakkee bezoeken. Ondanks de verlaging van de subsidie zal de 
VVV moeten voorkomen dat de dienstverlening terugloopt of dat er minder 
marketingactiviteiten ontplooid worden. Voorkomen moet worden dat één van de 
twee VVV’s voortijdig haar activiteiten beëindigt. 

 
Beëindigen strandbewaking (Ouddorpse Reddingsbrigade  - ORB) 
nummer knop thema titel bezuiniging 

26 Autonome taken Economie 
Beëindigen strandbewaking 
(Ouddorpse Reddingsbrigade  - 
ORB) 

130.000 

Strandbewaking is geen wettelijke taak van de gemeente en hierdoor is er een 
volledige beleidsvrijheid in de keus of het product strandbewaking door de 
gemeente dient te worden bekostigd. Strandbewaking hangt nauw samen met 
het toeristisch product van de gemeente Goeree-Overflakkee. Strand is mede 
bepalend voor het toeristisch product en het creëren van veiligheid op het strand 
draagt mede bij en de versterking van het toeristische product. De vestiging van 
een strandreddingsbrigade draagt mede bij aan de toekenning van de Blauwe 
Vlag. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks 
wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen 
en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Het mogen voeren van een 
Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of 
jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe 
Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede stranden en 
jachthavens. Het beëindigen van de strandbewaking levert een besparing op. 
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Beëindigen contract cateringleverancier 
nummer knop thema titel bezuiniging 

28 Bedrijfsvoering 
Organisatie 
en financieel 

Beëindigen contract 
cateringleverancier 

32.000 

Na een aanbesteding is richting de start van de nieuwe organisatie 
weloverwogen gekozen voor een vorm van professionele catering. De organisatie 
heeft met de herindeling een bepaalde schaal bereikt waar een dergelijke 
voorziening als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Het contract met de huidige 
leverancier is voor twee jaar afgesloten (2013-2014). Catering is geen wettelijke 
verplichting en zou kunnen worden geschrapt. Het personeel voorziet dan in de 
eigen behoefte en kan meegebrachte waren in het kantinegedeelte nuttigen. 
In de kosten van het contract is mede opgenomen de kosten van het plaatsen 
van een WSW-geïndiceerde. Met de detachering is sprake van een zinvolle 
invulling voor de WSW. Beëindiging van het contract zou betekenen dat voor 
deze plaatsing een alternatief moet worden gevonden, de kosten blijven in 
principe gelijk. Een alternatief is om vóór de afloop van de contractperiode (of 
tussentijds) met contractpartners van gedachten te wisselen over een scherper 
tarief en mogelijkheden van samenwerking met andere partners (scholen, 
dagbesteding) teneinde lagere (personeels)kosten te bereiken. 
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3241 XB Middelharnis
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