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Nr. 19
De raad van de gemeente Overbetuwe;
gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2020;
gelet op artikel 4 van de financiële verordening gemeente Overbetuwe 2017;
besluit:
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in te stemmen met het verslag van de richtinggevende sessie voor de gemeenteraad
inzake de ombuigingen, zoals hieronder weergegeven:
Algemeen:
a) We consulteren inwoners, de raad maakt de keuzes
b) Alle domeinen doen mee
c) Het niveau van voorzieningen verlagen is bespreekbaar
d) Ook lastenverhoging is bespreekbaar als we daarmee voorzieningen kunnen behouden
Openbare ruimte en fysieke projecten:
a) In het fysieke domein is het belangrijk om de investeringen goed af te wegen.
Faseren en uitstellen kan als dit niet tot hogere kosten leidt. Dit geldt voor wegen en
ook voor andere grote projecten. Ook de vorm kan ter discussie staan. De raad staat
er voor open om alle projecten tegen het licht te houden en keuzes te maken t.a.v.
noodzaak en startmoment
Gemeentelijke lasten:
a) Een OZB-verhoging is bespreekbaar, maar zorg dan wel voor een gelijke verdeling,
waarbij de scheve verhouding tussen inwoners en bedrijven gelijk kan worden
getrokken.
b) Er is brede steun voor kostendekkendheid van leges en heffingen
c) Toeristenbelasting onderzoeken is niet opportuun
Sociaal domein:
a) Het is belangrijk om binnen het sociaal domein maatregelen te nemen om uit te
komen met het budget. Pas wanneer dat niet meer mogelijk is, gaan we bij andere
beleidsvelden kijken.
Sport en cultuur:
a) Qua omvang is Sport en Cultuur een kleine begrotingspost. De oplossing om de
begroting sluitend te krijgen is daar maar in beperkte mate te vinden. Focus niet te
veel op de posten waar slechts kleine opbrengsten gehaald kunnen worden, maar
probeer een aantal belangrijke keuzes in ambities te maken
Overige suggesties voor ombuigingen:
a) Ten aanzien van de formatie brengen we ook de mogelijke besparingen op formatie
en inhuur in kaart
b) Het college wordt in overweging gegeven in gesprek te gaan met de raad over de
uitgangspunten van de begroting
c) Kijk of de onderhoudsniveau’s van bijvoorbeeld scholen of de openbare ruimte
bijgesteld kunnen worden

d) De suggestie ten aanzien van de grafrechten sluit aan bij de opmerking om leges en
heffingen kostendekkend te maken
e) Kijk goed naar nut en noodzaak van voorzieningen en maak waar nodig een kostenbaten-analyse
f) De raad wil inzicht in wettelijke/niet-wettelijke taken en beïnvloedbare en nietbeïnvloedbare kosten
g) Waar ombuigingsideeën uit het verleden kansen bieden, maken we daar gebruik van
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