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1. Inleiding
De kadernota laat een verdere verslechtering van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen ten
opzichte van het Herstelplan zien. Om voldoende weerstandsvermogen te behouden en om robuust de
opgaven op te pakken waar wij als gemeente in de toekomst voor gesteld staan, heeft uw raad besloten dat
aanvullende ombuigingen voor minimaal € 3,5 miljoen structureel noodzakelijk zijn.
Het college is samen met de ambtelijke organisatie met uw opdracht aan de slag gegaan. Dit heeft
geresulteerd in ruim 100 ombuigingsvoorstellen. We hebben getracht hier een logische ordening in aan te
brengen door de voorstellen te groeperen in zeven clusters. Het betreft de volgende clusters:








Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
Ontwikkellocaties
Optimalisatie Organisatie
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
Verhogen tarieven/inkomsten
Subsidies
Overige uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan het herstelplan

In de paragrafen 1.1 tot en met 1.7 vindt u per cluster een voorstel voor de ombuigingen die wij aan uw raad
vragen vast te stellen en voorstellen die wij om moverende redenen niet aanbevelen. Ook zijn er
ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moeten worden alvorens daarover besloten kan
worden.
Het voornaamste afwegingskader bij onze keuzes om bepaalde ombuigingsvoorstellen wel of niet ter
goedkeuring aan u voor te leggen wordt gevormd door de uitgangspunten in het Herstelplan. De
ombuigingsvoorstellen moeten aansluiten bij de visie zoals we die in het Herstelplan hebben geschetst.
In hoofdstuk 2 vindt u voor alle ombuigingsvoorstellen een uitgewerkt format waarin is aangegeven wat de
ombuiging inhoudt, hoeveel besparingen het oplevert, welke vervolgacties benodigd zijn en welke risico’s en
nadelen er aan kleven.
Deze ombuigingsvoorstellen zijn niet volledig. We hebben niet alle (niet-wettelijke) taken volledig tegen het
licht kunnen houden. Daarvoor ontbrak simpelweg de tijd. Deze ombuigingsoperatie is echter geen éénmalige
actie geweest. Al eerder gaven wij aan dat we een doorlopend proces volgen waarbij we steeds kritisch kijken
naar onze keuzes en de financiële consequenties daarvan. Het Herstelplan was daarbij het startpunt van een
langer proces waarbij wij blijven kijken naar al onze beleidsterreinen, op zoek naar mogelijkheden om
efficiënter te werken.

Conclusie
In totaal bieden wij u per cluster voor de volgende bedragen aan ombuigingsvoorstellen ter vaststelling aan.
Wij vragen uw raad met deze voorstellen in te stemmen:
Tabel 1

Totaal ombuigingen per cluster

x € 1.000

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
Ontwikkellocaties
Optimalisatie organisatie
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
Verhogen tarieven / inkomsten
Subsidies
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan
TOTAAL

2021
666
1.187
-1.264
282
1.571
2.805
5.247

2022
1.483
1.416
1.153
404
1.824
6.280

2023
1.892
1.542
1.170
217
1.598
6.419

2024
2.423
1.564
1.187
239
1.621
7.034
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1.1 Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
In deze paragraaf wordt ingegaan op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over de strategische
benadering van maatschappelijk vastgoed en voorzieningen. Wij geven aan welke voorstellen wij ter
vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de
argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan.
De volgende ombuigingsvoorstellen leggen wij ter vaststelling aan u voor. Dit heeft de volgende financiële
gevolgen voor onze meerjarenbegroting:
Tabel 2
Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
16
19
20
21
35

Samenvoegen gemeentelijke locaties vastgoed
Nog actiever zijn met verkopen vastgoed
Uitbesteden van beheer onroerend goed
Afstoten panden (incidentele verkoopresultaat)
Vastgoed sport

91.530
-50.850
650.656
-25.600

-

-

-

TOTAAL

665.736

0

0

0

Om deze ombuigingsmogelijkheden te realiseren, stellen wij u voor een beleid voor strategisch
maatschappelijk vastgoed en voorzieningen op te stellen. Hierin gaan wij onder andere in op:
 Het uitbesteden van het beheer van onroerend goed.
 Het efficiënter gebruiken van gemeentelijke sportaccommodaties.
 Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het verzelfstandigen van gemeentelijke
sportaccommodaties.
 Het efficiënter benutten van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van dienstgebouwen.
 Het Vlaardings erfgoed, het concentreren van kunst en cultuur op een beperkter aantal locaties
Deze visie helpt ons bij het maken van keuzes over welke gemeentelijke panden we kunnen afstoten of
verkopen en hoe we het overblijvend vastgoed optimaal kunnen inzetten. Pas nadat dit beleid is ontwikkeld en
de besluiten zijn genomen, kunnen de incidentele inkomsten van verkoop en reductie van structurele kosten
(besparing op onderhoud en facilitaire voorzieningen) ingeboekt worden.
Wij zien verder kans om een extra ombuiging te realiseren door één locatie voor het Vlaardings erfgoed te
realiseren. Dit ombuigingsvoorstel moet nog nader uitgewerkt worden:
Tabel 3
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
90

1 locatie Vlaardings erfgoed en kunst (alles onder 1 locatie brengen) evt met partners
zoals bibliotheek, kade 40….

-

-

-

-

TOTAAL

0

0

0

0

We stellen voor om het voorstel over vastgoed sport niet over te nemen. Hiervoor is een voorstel bijgevoegd
om de verhuurtarieven voor binnen- en buitensportverenigingen de komende drie jaar met 10% per jaar te
verhogen. Een aantal verenigingen kan een huurverhoging mogelijk niet opbrengen. Het staat bovendien
haaks op de doelstellingen uit de kadernota sport: vitale sport- en beweegaanbieders, inclusief sporten en
betaalbaar houden van sport.
Tabel 4
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
35

Tariefsverhoging sportacommodaties

17.408

35.479

53.100

54.000

TOTAAL

17.408

35.479

53.100

54.000
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1.2 Ontwikkellocaties
In deze paragraaf gaan wij in op de potentiële ontwikkellocaties. Ons uitgangspunt daarbij is om de stad qua
wonen meer in balans te brengen. Dit is de basis van het Actieplan Wonen uit 2009 en de nieuwe Woonvisie
die in voorbereiding is. Ook in het Herstelplan wordt dit doel nagestreefd om zo ook bij te kunnen dragen aan
de andere drie domeinen (Onderwijs, Veiligheid en Sociaal Domein). Daarnaast is een van de ambities in de
Toekomstvisie om van Vlaardingen een woonstad voor iedereen te maken. Met het in balans brengen van de
woningvoorraad wordt bevorderd dat inwoners van Vlaardingen een wooncarrière kunnen maken in de eigen
stad. Verder betekent een uitbreiding van de woningvoorraad met middeldure en dure woningen dat de
gemiddelde koopkracht van de Vlaardinger toeneemt. Dit heeft een positief effect op de lokale economie en
maatschappelijke voorzieningen.
Vlaardingen heeft geen zogenaamde uitleggebieden beschikbaar waar een financieel positief rendement
gemaakt kan worden. Extra inkomsten moeten dus gegenereerd worden door extra woningbouw. Dit levert
op langere termijn extra inkomsten vanuit het gemeentefonds en onroerende zaakbelasting op. Daarnaast
zorgen meer inwoners er voor dat de lasten van voorzieningen over meer schouders verdeeld kunnen worden.
Met de inzet op meer middeldure en duurdere woningen zijn dit gemiddeld sterkere schouders dan in de
huidige situatie.
Bij het opstellen van het Actieplan Wonen in 2009 zijn ontwikkellocaties benoemd waar we tot 2030 extra
woningen gaan bouwen. Elf jaar later zien we dat een groot aantal locaties inmiddels ontwikkeld zijn en dat de
nog resterende locaties opgepakt worden. De opgave voor extra woningen is echter groot. Er moet gekeken
worden naar extra locaties om te ontwikkelen.
Wij willen benadrukken dat ontwikkeling van woningbouw niet gaat zonder ook te kijken naar de
maatschappelijke voorzieningen. Huidige voorzieningen als het zwembad en het theater hebben baat bij meer
inwoners met een gevulde beurs. Verder moet bij elke woningbouwontwikkeling de noodzakelijke
voorzieningen als onderwijs, infrastructuur en openbare ruimte meegenomen worden.
Zekerheid of ontwikkeling van specifieke locaties haalbaar is, is vooraf in veel gevallen niet te aan te geven.
Het is daarom verstandig om over te programmeren. Dit betekent dat we inzetten op meer dan wat er
bestuurlijk afgesproken is, zodat we niet direct klem komen te zitten als een bepaalde locatie toch niet
haalbaar blijkt. Bij het benoemen van een locatie kan ook nog niet direct aangegeven worden hoeveel
woningen het daadwerkelijk betreft. In verdere ontwikkelfases worden de schattingen scherper. Pas dan is het
ook mogelijk om bedragen te koppelen aan de ontwikkellocaties.
Tabel 5
Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Ontwikkellocaties
15

Ontwikkellocaties

-

-

-

-

TOTAAL

0

0

0

0
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A. Keuze in locaties
De locaties die in het ombuigingsformat worden genoemd zijn nagenoeg allemaal nieuwe locaties ten opzichte
van het Actieplan Wonen uit 2009. Hieronder ziet u een overzicht van de betreffende ontwikkellocaties:
Categorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
Zuidbuurtseweg 1
Rijnwaterkelder Eksterlaan e.o.
Locatie zuidelijk deel van de Westwijk( Van Boendaleweg e.o.)
Huishoudschoollocatie
Spiritlocatie / Hoogkamerstrook
Locatie Spirit 2, voormalig CPO
Hoek Marnixlaan / Marathonweg
De Put Vlaardingen Oost

Categorie B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volkstuinvereniging Moerman (Marathonweg zuidwest)
Wijkcentrum Westwijk Professor Telderstraat
Stationsplein Vlaardingen Oost
Stationsplein Vlaardingen West /Lentiz Geuzenlocatie
Locatie hobbytuinen en scouting Hoevenbuurt Holy-Noord e.o.
Locatie Olmendreef Holy-Noord

nader onderzoeken als
nader onderzoeken als
nader onderzoeken als
nader onderzoeken als
nader onderzoeken als
nader onderzoeken als

Categorie C
1.
2.
3.
4.

Locatie tussen Westwijk en Krabbeplas
Locatie Albeda College
Ontwikkeling op sportvelden, volkstuinen, e.d.
Baarnhoeve, achter de Winkelhoeve

stadsbrede ontwikkelingsvisie
is onderdeel visie westwijk
stadsbrede ontwikkelingsvisie
niet opnemen

Advies
opnemen als
opnemen als
opnemen als
opnemen als
opnemen als
opnemen als
opnemen als
opnemen als

ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie

ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie
ontwikkellocatie

Deze locaties moeten in het college en de raad worden besproken op politiek bestuurlijke haalbaarheid. De
raad moet per locatie een keuze maken of de locatie ontwikkelbaar is, mogelijk ontwikkelbaar is, maar dat
eerst nadere analyse moet plaatsvinden of dat de locatie niet in aanmerking komt om te ontwikkelen. De te
ontwikkelen locaties worden meegenomen in de nieuwe Woonvisie (opvolger van het Actieplan Wonen).

B. Ontwikkelvisie
Een aantal locaties vergt een bredere blik op de ontwikkeling van de stad. Als voorbeeld noemen wij het
verplaatsen van sportvelden en volkstuinen. Maar ook de mogelijkheid om te ontwikkelen tussen de
Blankenburgtunnel en de Westwijk, wat door partijen vanuit Panorama Lokaal als mogelijkheid wordt
aangegeven. Voor de ombuigingsopgave zijn deze ontwikkellocaties niet direct relevant. Het gaat er nu om
keuzes te maken die bijdragen aan de omvangrijke woningbouwopgave en die op termijn zorgen voor minder
druk op de gemeentelijke begroting.
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1.3 Optimalisatie Organisatie
In deze paragraaf gaan we in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over de optimalisatie van de
organisatie. In deze paragraaf geven wij aan welke voorstellen wij ter vaststelling aan u voorleggen en welke
voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de argumentatie hierbij wordt gevormd door het
Herstelplan.
Een optimaal functionerende ambtelijke organisatie is randvoorwaardelijk voor het uitvoeren van het
Herstelplan en alle overige grote opgaven die de komende jaren op ons afkomen, zoals de invoering van de
Omgevingswet, de verder oprukkende digitalisering, het zaakgericht werken en de energietransitie. Daarvoor
is voldoende gekwalificeerd personeel nodig.
Er zijn naar onze mening aanzienlijke besparingen mogelijk zoals uit de uitgewerkte voorstellen blijkt. Hier
kleeft een belangrijke randvoorwaarde aan en dat is dat er focus wordt aangebracht!. Hiermee bedoelen we
dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden waar we als gemeente voor staan en waar we niet van zijn.
Het Herstelplan is prioriteit nummer één en daarnaast zijn er nog enkele (hiervoor genoemde) grote opgaven
die we op moeten pakken. Maar we kunnen niet alles. Extra taken die niet wettelijk zijn en die niet tot onze
hoogste prioriteiten behoren, kunnen we niet meer zondermeer oppakken. Onder deze restrictie leggen wij de
volgende ombuigingsvoorstellen ter vaststelling aan u voor. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor
onze meerjarenbegroting:
Tabel 6
Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Optimalisatie organisatie
1
2
3
4
6
7
8
9

Flexibele schil verlagen met 25%/focus op taken
Strategische Personeelsplanning (SPP)/focus op taken
Pensioneringen / functiewaarderingen
Opleidingsbudget (centraal)
Versoberen secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. teamuitjes)
Organisatiewijziging (extra besparing t.o.v. herstelplan)
Niet invullen functie Directeur Bedrijfsvoering
Diverse posten
TOTAAL

217.016
360.850
20.226
76.275
46.782
217.709
159.805
87.869

220.216
738.500
101.196
170.027
163.525
89.165

223.417
1.130.850
160.971
119.723
166.935
90.461

226.618
1.537.200
275.675
122.057
170.190
91.757

1.186.531

1.482.629

1.892.356

2.423.497

Er zijn binnen dit cluster geen voorstellen uitgewerkt die we van een negatief advies voorzien of die nog verder
moeten worden uitgewerkt.
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1.4 Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
In deze paragraaf gaan we in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over de optimalisatie van de
bedrijfsvoering en de interne- en externe dienstverlening. Wij geven aan welke voorstellen wij ter vaststelling
aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de argumentatie
hierbij wordt gevormd door het Herstelplan.
Zoals u in het vorige hoofdstuk kon lezen, komen de komende jaren een aantal grote opgaven op ons af zoals
het uitvoeren van het Herstelplan, de invoering van de Omgevingswet, de verder oprukkende digitalisering, het
zaakgericht werken en de energietransitie. Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering en een optimaal
functionerende interne- en externe dienstverlening is daar randvoorwaardelijk voor.
Er zijn naar onze mening op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening aanzienlijke besparingen
mogelijk zoals uit de uitgewerkte voorstellen blijkt. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de basis op orde
moet zijn. Dit betekent dat stappen moeten worden gezet op het gebied van digitalisering, zaakgericht werken
en procesmanagement. Procesmanagement heeft als doel het continue verbeteren van processen om
verspilling te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren. Om deze basis op orde te brengen moet eerst
geïnvesteerd worden voordat de vruchten geplukt kunnen worden. Cloudmigratie is een in het oog springend
voorbeeld.
De uitgewerkte voorstellen laten grofweg een vierdeling in mogelijke ombuigingen zien: 1) voorstellen die
direct in te boeken zijn als besparing, 2) voorstellen die nadere uitwerking behoeven i.v.m. benodigde
afstemming tussen diverse organisatieonderdelen, 3) voorstellen die op termijn besparingen kunnen opleveren
vanwege efficiëntere bedrijfsvoering en optimalisatie van de dienstverlening of 4) afhankelijk zijn van het nieuw
te ontwikkelen werkplekconcept. Tot slot benoemen wij enkele voorstellen die wij ontraden, omdat wij het
huidige dienstverleningsniveau willen handhaven.
De volgende ombuigingsvoorstellen leggen wij ter vaststelling aan u voor. Dit heeft de volgende financiële
gevolgen voor onze meerjarenbegroting:
Tabel 7
Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
55
56
57
60
62
63
65
67
73
77
78

Minder telefonische bereikbaarheid servicedesk
Werkplekondersteuner
Cloudmigratie (investering € 1.700.000)
Repesentatieve ondersteuning college
Flexibel budgetinformatiebeheer
Minder projecten. Minder externe inhuur van projectleiders
Kantoorartikelen
Schrappen beplanting
Stafafdeling vacatureruimte
(Energiepost) festivals, evenementen, volksfeesten (aan organisaties doorberekenen)
(Energiepost) kunst in openbare ruimte

101.700
101.700
-1.698.390
20.340
111.870
10.170
30.510
27.968
15.255
15.255

1.295.160
20.640
10.320
30.960
28.380
15.480
15.480

1.366.335
20.940
52.350
10.470
31.410
28.793
15.705
15.705

1.385.910
21.240
53.100
10.620
31.860
29.205
15.930
15.930

TOTAAL

-1.263.623

1.416.420

1.541.708

1.563.795

De volgende voorstellen behoeven nadere uitwerking vanwege benodigde afstemming tussen
organisatieonderdelen:
Tabel 8
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
61
69
75
83

Wagenparkbeheer
Centraliseren van secretariaten (gaan naar een flexibele pool)
Beiaardier uit dienst (loonkosten)
Bedrijfskleding

-

15.825
-

16.155
-

16.470
-

TOTAAL

0

15.825

16.155

16.470
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De volgende voorstellen leveren op termijn besparing op als gevolg van efficiëntere bedrijfsvoering,
optimalisatie van de dienstverlening en ontwikkeling van een nieuw werkplekconcept. Deze voorstellen moeten
nog nader uitgewerkt worden:
Tabel 9
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
58
59
64
66
68
70
80
85

Applicatielandschap saneren (oa flexwhere)
Aanpassen werkplekconcept
Optimaliseren van werkprocessen (voor de lange termijn)
Vermindering print en papierkosten, door verdere digitalisering (elect handtekening,
mijnOverheid.nl)
Schoonmaak
Sluiting van publieke balies (Beveiliging (sluiten avondopenstelling; openingstijden
aanpassen)
Concentratie van archieven (Werken met een passief depot en een werkdepot)
Openingstijden/beveiliging verminderen (facilitair)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAAL

0

0

0

0

De volgende voorstellen ontraden wij vanwege onder meer het risico op verschraling van de dienstverlening
aan onze inwoners:
Tabel 10
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
71
72
89

KCC flexibel budget inhuur
Telefonisch informatiecentrum/telefonische bereikbaarheid
Verkiezingen

-

-

-

-

TOTAAL

0

0

0

0
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1.5 Verhogen tarieven / inkomsten
In deze paragraaf gaan we in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over het verhogen van onze
inkomsten. Wij geven aan welke voorstellen wij ter vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij
afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan.
We willen onze inkomsten verhogen door in te zetten op extra inkomsten vanuit het Rijk of de Provincie.
Daarnaast willen we enkele tarieven voor bestaande dienstverlening verhogen. Hiermee gaan wij niet
lichtvaardig om, omdat onze inwoners en ondernemers de rekening betalen. Toch zien wij een aantal kansen
om onze inkomsten op een marktconforme wijze te verhogen.
De volgende ombuigingsvoorstellen leggen wij ter vaststelling aan u voor. Dit heeft de volgende financiële
gevolgen voor onze meerjarenbegroting:
Tabel 11
Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Verhogen tarieven / inkomsten
18
102 a
102 b
102 c
104
109
118

Erfpacht
verhogen tarief straat parkeren met 0,20 per uur
verhogen prijs bewoners- en bedrijfsparkeervergunningen met gemiddeld € 25
Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant lange reguleertijd
Verhoging begraafrechten naar kostendekkend tarief
Havengelden binnenhavens/recreatie kostendekkend maken
Toeristenbelasting verhogen van € 2,52 naar € 3,00

40.680
142.380
100.300
-50.850
1.627
48.000

144.480
144.480
101.800
711.048
1.816
49.000

146.580
146.580
103.300
721.383
2.027
50.000

148.680
148.680
104.800
731.718
2.262
51.000

TOTAAL

282.137

1.152.624

1.169.870

1.187.140

In het Herstelplan is aangekondigd dat er een herziening van het erfpachtbeleid gaat plaats vinden. Op de
lange termijn verwachten wij dat hier aanzienlijke financiële voordelen uit te halen zijn. De grootste financiële
voordelen verwachten wij echter pas vanaf 2025 als een groot aantal langlopende contracten voor herziening
in aanmerking komen. Vooralsnog gaan wij van een voorzichtige schatting uit voor de extra te realiseren
baten. Bij de verdere uitwerking van het erfpachtbeleid zal dit scherper worden gesteld.
Wij denken dat het uitbreiden van het gebied voor betaald parkeren kan bijdragen aan het tegengaan van
parkeeroverlast en dus kan bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de stad. Wij kiezen voor de
variant met langere reguleer tijd. Deze variant draagt naar onze mening meer bij aan het vergroten van de
leefbaarheid dan de variant met kortere reguleertijd.
Wij zijn van mening dat tarieven voor onze dienstverlening in beginsel kostendekkend moeten zijn. Door een
dalende trend van het aantal begrafenissen nemen de baten met betrekking tot begraafrechten gestaag af. De
baten blijven ongeveer € 40.000 achter op de begroting. Er is een tariefstijging van 5% dit gat te dichten. Extra
baten ten opzichte van de begroting levert dit echter niet op.
De volgende ombuigingsvoorstellen ontraden wij:
Tabel 12
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Verhogen tarieven / inkomsten
10
17
101
102 d

OZB 1% omhoog t.o.v. herstelplan
Huurinkomsten genereren SOW
Verhoging opbrengst precariorechten (tarieven omhoog, intensiever controleren)
Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant korte reguleertijd

185.000
25.425
-

193.000
25.800
241.488

202.000
26.175
244.998

205.000
26.550
248.508

TOTAAL

210.425

460.288

473.173

480.058

In het coalitieakkoord is een stijging van de onroerende zaak belasting (OZB) opgenomen van 6% (bovenop
de reguliere aanpassing voor inflatie) en in het Herstelplan is een aanvullende stijging opgenomen van drie
jaar achter elkaar telkens 3% extra. Wij kiezen om deze reden niet opnieuw om de OZB te verhogen.
Verhoging van de OZB willen wij pas overwegen als andere maatregelen onvoldoende op zouden leveren om
de afgesproken ombuigingstaakstelling te halen.
In verband met de coronacrisis hebben Vlaardingse ondernemers het momenteel zwaar. Wij kiezen er daarom
ook voor geen maatregelen te nemen die het ondernemersklimaat in Vlaardingen onder druk zetten.
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1.6 Subsidies
In deze paragraaf gaan wij in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over subsidies. Wij geven aan
welke voorstellen wij ter vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste
toetsingskader voor de argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan.
In het Herstelplan is voor het sociaal domein een grote ombuigingsopgave van netto € 12 miljoen opgenomen.
Kern van deze opgave is de transformatie van het sociaal domein: het terugdringen van dure zorg door de
omslag te maken naar minder dure ondersteuning en voorkomen dat problemen groter worden of zelfs
ontstaan. Om de plannen uit het Herstelplan uit te kunnen voeren is een stevige basis aan laagdrempelige
ondersteuning en preventieve voorzieningen een voorwaarde. Deze vormen van minder dure zorg en
preventie worden in Vlaardingen geleverd door welzijnsorganisaties en wijkteams die wij door middel van
subsidies financieren (het zogeheten voorveld). Algeheel korten op subsidies is niet gewenst, omdat we
hiermee ook het voorveld raken dat we juist méér willen gaan inzetten. In het Herstelplan staan investeringen
opgenomen om dit voorveld juist te versterken. Wij stellen daarom geen keuzes voor die deze beweging van
dure naar goedkopere ondersteuning doorkruisen.
Om te bepalen welke gesubsidieerde activiteiten effectieve interventies zijn en of ze vraaggericht en integraal
worden ingezet, gaan we de komende jaren gebruik maken van het factorenmodel. Dit factorenmodel geeft op
basis van objectieve wetenschappelijke inzichten een afwegingskader waarbij de uitkomst kan zijn dat we voor
sommige aanvragen meer en voor sommige aanvragen minder of geen subsidie meer gaan verstrekken. Wij
stellen daarom voor om de gesubsidieerde instellingen nu geen taakstelling op te leggen. Pas na invoering van
het factorenmodel kunnen we hierover besluiten nemen.
Er zijn echter ook subsidies die weinig of geen relatie hebben met het Herstelplan en/of waarbij een (beperkte)
bezuiniging door de betreffende instelling kan worden opgevangen. We leggen daarom de volgende
ombuigingsvoorstellen aan u voor:
Tabel 13
Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Subsidies
24
28
31
33a
36
38
53
84
87
113

Subsidie verminderen van Bibliotheek
Vrijval reserve bibliotheekwerk
JOGG (jongeren op gezond gewicht) (mede afhankelijk van keuze thema gezondheid in
herstelplan/transformatie Sociaal Domein )
Sportstimulering ( kadernota sport)
Bovenwettelijke peuterspeelzalen Onderwijs
Eenmalige vrijval reserve sportstimulering
Organisatie en meedoen aan Dagen van…
Buurtkadodoos
Subsidies culturele voorzieningen
Gedeeltelijke vrijval reserve inburgering
TOTAAL

17.408
716.800

35.479
-

54.162
-

73.440
-

174.080
102.400
204.800
147.465
2.953
204.800

104.350
208.700
2.997
52.175
-

106.200
3.040
53.100
-

108.000
3.084
54.000
-

1.570.706

403.701

216.502

238.524

De volgende ombuigingsvoorstellen moet nader onderzoek naar plaats vinden:
Tabel 14
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Subsidies
27
29
30
41
45
81

Argos mobiel (levert nu geen geld meer op want is niet verlengd en zat al niet in de
begroting)
Subsidie zwembad (i.r.t. lening)
Zwembadactiviteiten
Versobering leerlingenvervoer (RMC)
Project senioren sterker maken
Subsidie grote evenementen (= al vanaf 2021 met 40% verminderd ivm coalitieakkoord)

240.640

436.183
345.399
245.223

443.916
351.522
249.570

451.440
357.480
253.800

TOTAAL

240.640

1.026.804

1.045.008

1.062.720

Ombuigingsmogelijkheden voor belangrijke voorzieningen en evenementen (cultuur en sport) zoals het
museum, de Kroepoekfabriek, de stadsgehoorzaal, Kade 40 en het zwembad moeten we verder onderzoeken.
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In het recente verleden zijn al diverse ombuigingen doorgevoerd. Verdergaande ombuigingen kunnen tot
gevolg hebben dat deze voorzieningen niet in stand kunnen worden gehouden. Het verdwijnen van (een deel)
van deze voorzieningen draagt niet bij aan de leefbaarheid van Vlaardingen en levert kapitaalvernietiging op
omdat gebouwen niet goed voor andere functies zijn te benutten.
De volgende ombuigingsvoorstellen raden wij af omdat deze haaks staan op de uitgangspunten van het
Herstelplan:
Tabel 15
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Subsidies
23
25
26
32
33b
33c
34
37
42
44
46
47
48
54
88

Taakstelling gesubsidieerde instellingen sociaal domein
Rotterdampas herzien
Dierenwelzijn
Gids gelden (gezond in de stad) (mede afhankelijk van keuze thema gezondheid in
herstelplan/transformatie Sociaal Domein )
Sportstimulering ( co-financiering buurtsportcoaches)
Sportstimulering (YETS/Captains)
Wijkbudgetten
VSV middelen (vroegtijdig schoolverlaten)
Subsidering Jeugdverenigingen
Vlaardingen Regenboogstad
Projectplan Kansrijke Start, zonder uitvoering
Project aanpak 18-/18+.
Project dementievriendelijke organisatie en gemeente worden.
Vrijwillige inzet
Kunst & cultuur (welzijns) subsidies (koren/toneelgroepen/filmtheater/kleine stichtingen)

122.880
192.000
15.360

250.440
130.438
15.653

382.320
132.750
15.930

518.400
135.000
16.200

51.200
10.240
8.192
40.960
33.053

104.350
72.002
52.175
26.088
10.435
8.348
41.740
33.540

106.200
73.278
53.100
53.100
10.620
8.496
42.480
34.028

108.000
74.520
54.000
81.000
10.800
8.640
43.200
34.515

TOTAAL

473.885

745.207

912.302

1.084.275
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1.7 Overige uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan het Herstelplan of een wettelijke taak
In deze paragraaf gaan we in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over uitgaven die niet of
onvoldoende te relateren zijn aan Herstelplan of een wettelijke taak. Wij geven aan welke voorstellen wij ter
vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de
argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan.
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan Herstelplan of wettelijke taak lijken in beginsel te
kwalificeren als ’laaghangend fruit’ en zijn daarmee in te boeken als potentiële ombuiging. Bij het uitwerken
van de verschillende ombuigingsvoorstellen is evenwel gekeken naar de maatschappelijke effecten, risico’s en
gevolgen voor de dienstverlening. We hebben de voorstellen in vier groepen verdeeld:
1) Ja, waarbij eventuele risico’s onderdeel worden van de paragraaf weerstandsvermogen.
2) Ja, voorstellen vanuit coalitieakkoord laten vervallen.
3) Nee, eerst nader onderzoek doen naar de effecten en/of een sluitende business case.
4) Nee, er is sprake van een wettelijke taak of heeft gevolgen voor de uitvoering van het Herstelplan.
Ad 1) De voorstellen waarbij de maatschappelijke effecten beperkt blijven en waarbij een substantieel
financieel voordeel kan worden behaald, dragen bij aan de ombuigingstaakstelling. De volgende
ombuigingsvoorstellen leggen wij ter vaststelling aan u voor ondanks dat er enkele (financiële) risico’s
zichtbaar zijn. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting:
Tabel 16
Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak.
5
11
13
40
51
52
93
98
99
106
107b
108
112

Indexering goederen en diensten eenmalig achterwege laten
Subsidie-inkomsten
Blankenburgverbinding (BBV)
Volkstuinen
Jeugdoverlast/criminaliteit
Vandalismebestrijding
Binnenhalen (provinciale) subsidies Kunst, Cultuur en erfgoed
Heemtuin niet openhouden of privatiseren
Budget evenementen/veiligheid
Meldingen openbare ruimte verminderen, serviceniveau verminderen
Inzetten op verwijdering van zwerfafval
Kinderboerderij subidie stopzetten
Vrijval reserve Binnenstad en parkeren, surplus boven de 5 ton
TOTAAL

622.404
50.850
250.000
11.528
51.009
-

991.000

631.584
103.200
11.748
51.980
72.240
41.280
10.320
-101.500
89.784
-

640.764
104.700
11.956
52.901
73.290
41.880
10.470
-103.023
91.089
-

649.944
106.200
12.159
53.798
74.340
42.480
10.620
-104.568
92.394
-

1.927.641

910.636

924.028

937.367

40.680
10.170
-100.000

Ad 2) In het Herstelplan zijn vier pijlers benoemd. De volgende onderdelen in het coalitieakkoord zijn niet direct
te relateren aan deze vier pijlers. De volgende ombuigingsvoorstellen leggen wij daarom ter vaststelling aan u
voor. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting:
Tabel 17
Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak uit het coalitieakkoord
43
95
97
103

Eén jaar uitstellen duurzaamheidsmaatregelen IHP
Onderhoudsniveau buitenruimte niet naar niveau B
Metropolitane fietsroute
Vervallen budget programma mobiliteit

247.000
427.140
203.400

245.000
433.440
28.896
206.400

-3.000
439.740
28.269
209.400

-3.000
446.040
28.674
212.400

TOTAAL

877.540

913.736

674.409

684.114
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Ad 3) De volgende ombuigingsvoorstellen geven nu onvoldoende inzicht of deze leiden tot een positieve
business case. Dit vraagt daarom nader onderzoek.
Tabel 18
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak.
86
91
92
94
117

Versoberen voorzieningen inwoners
Samenvoeging begrotingsposten KCE
Beheer, behoud en ontsluiting/ beleving erfgoed en kunst
Planaanpassing om kosten voor archeologisch onderzoek te vermijden
Inventarisatie kunstbezit

0
0
0
0
0

TOTAAL

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0

Ad 4) De volgende ombuigingsvoorstellen ontraden wij. Er is sprake van een wettelijke taak, er is geen sprake
van een te behalen financieel voordeel of deze voorstellen hebben gevolgen voor de uitvoering van het
Herstelplan omdat het leidt tot een verschraling van het voorzieningenniveau.
Tabel 19
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak.
22
39
96
100
105
107a
110
111

Afstoten werkzaamheden economische zaken
1e inrichting onderwijshuisvesting scholen
Sluiten openbare toiletvoorziening
Budget evenementen faciliteiten
Degeneratiekosten i.r.t. telecom-aanbieders
Prullenbakken in de openbare ruimte weghalen c.q. beperken
Huishoudelijke afval partieel kwijtschelding i.p.v. volledige kwijtschelding (geen taak SB)
Verwachte gebruiksduur investeringen openbare ruimte afstemmen op technische
levensduur

405.176
35.595
10.170
66.105
-

411.152
36.120
10.320
134.160
-

417.128
36.645
10.470
136.110
-

423.104
37.170
10.620
138.060
-

-

-

-

-

TOTAAL

517.046

591.752

600.353

608.954
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1.8 Totaal overzicht van de ombuigingsvoorstellen
Wij stellen uw raad voor om de volgende ombuigingsvoorstellen vast te stellen:
Tabel 20
Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
16
19
20
21
35

Samenvoegen gemeentelijke locaties vastgoed
Nog actiever zijn met verkopen vastgoed
Uitbesteden van beheer onroerend goed
Afstoten panden (incidentele verkoopresultaat)
Vastgoed sport

91.530
-50.850
650.656
-25.600

-

-

-

SUBTOTAAL

665.736

0

0

0

Ontwikkellocaties

-

-

-

-

SUBTOTAAL

0

0

0

0

217.016
360.850
20.226
76.275
46.782
217.709
159.805
87.869

220.216
738.500
101.196
170.027
163.525
89.165

223.417
1.130.850
160.971
119.723
166.935
90.461

226.618
1.537.200
275.675
122.057
170.190
91.757

1.186.531

1.482.629

1.892.356

2.423.497

Minder telefonische bereikbaarheid servicedesk
Werkplekondersteuner
Cloudmigratie (investering € 1.700.000)
Repesentatieve ondersteuning college
Flexibel budgetinformatiebeheer
Minder projecten. Minder externe inhuur van projectleiders
Kantoorartikelen
Schrappen beplanting
Stafafdeling vacatureruimte
(Energiepost) festivals, evenementen, volksfeesten (aan organisaties doorberekenen)
(Energiepost) kunst in openbare ruimte

101.700
101.700
-1.698.390
20.340
111.870
10.170
30.510
27.968
15.255
15.255

1.295.160
20.640
10.320
30.960
28.380
15.480
15.480

1.366.335
20.940
52.350
10.470
31.410
28.793
15.705
15.705

1.385.910
21.240
53.100
10.620
31.860
29.205
15.930
15.930

SUBTOTAAL

-1.263.623

1.416.420

1.541.708

1.563.795

Erfpacht
verhogen tarief straat parkeren met 0,20 per uur
verhogen prijs bewoners- en bedrijfsparkeervergunningen met gemiddeld € 25
Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant lange reguleertijd
Verhoging begraafrechten naar kostendekkend tarief
Havengelden binnenhavens/recreatie kostendekkend maken
Toeristenbelasting verhogen van € 2,52 naar € 3,00

40.680
142.380
100.300
-50.850
1.627
48.000

144.480
144.480
101.800
711.048
1.816
49.000

146.580
146.580
103.300
721.383
2.027
50.000

148.680
148.680
104.800
731.718
2.262
51.000

SUBTOTAAL

282.137

1.152.624

1.169.870

1.187.140

17.408
716.800

35.479
-

54.162
-

73.440
-

174.080
102.400
204.800
147.465
2.953
204.800

104.350
208.700
2.997
52.175
-

106.200
3.040
53.100
-

108.000
3.084
54.000
-

1.570.706

403.701

216.502

238.524

Ontwikkellocaties
15

Optimalisatie organisatie
1
2
3
4
6
7
8
9

Flexibele schil verlagen met 25%/focus op taken
Strategische Personeelsplanning (SPP)/focus op taken
Pensioneringen / functiewaarderingen
Opleidingsbudget (centraal)
Versoberen secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. teamuitjes)
Organisatiewijziging (extra besparing t.o.v. herstelplan)
Niet invullen functie Directeur Bedrijfsvoering
Diverse posten
SUBTOTAAL

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
55
56
57
60
62
63
65
67
73
77
78

Verhogen tarieven / inkomsten
18
102 a
102 b
102 c
104
109
118

Subsidies
24
28
31
33a
36
38
53
84
87
113

Subsidie verminderen van Bibliotheek
Vrijval reserve bibliotheekwerk
JOGG (jongeren op gezond gewicht) (mede afhankelijk van keuze thema gezondheid in
herstelplan/transformatie Sociaal Domein )
Sportstimulering ( kadernota sport)
Bovenwettelijke peuterspeelzalen Onderwijs
Eenmalige vrijval reserve sportstimulering
Organisatie en meedoen aan Dagen van…
Buurtkadodoos
Subsidies culturele voorzieningen
Gedeeltelijke vrijval reserve inburgering
SUBTOTAAL
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Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak.
5
11
13
40
51
52
93
98
99
106
107b
108
112

Indexering goederen en diensten eenmalig achterwege laten
Subsidie-inkomsten
Blankenburgverbinding (BBV)
Volkstuinen
Jeugdoverlast/criminaliteit
Vandalismebestrijding
Binnenhalen (provinciale) subsidies Kunst, Cultuur en erfgoed
Heemtuin niet openhouden of privatiseren
Budget evenementen/veiligheid
Meldingen openbare ruimte verminderen, serviceniveau verminderen
Inzetten op verwijdering van zwerfafval
Kinderboerderij subidie stopzetten
Vrijval reserve Binnenstad en parkeren, surplus boven de 5 ton
SUBTOTAAL

622.404
50.850
250.000
11.528
51.009
-

991.000

631.584
103.200
11.748
51.980
72.240
41.280
10.320
-101.500
89.784
-

640.764
104.700
11.956
52.901
73.290
41.880
10.470
-103.023
91.089
-

649.944
106.200
12.159
53.798
74.340
42.480
10.620
-104.568
92.394
-

1.927.641

910.636

924.028

937.367

40.680
10.170
-100.000

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak uit het coalitieakkoord
43
95
97
103

Eén jaar uitstellen duurzaamheidsmaatregelen IHP
Onderhoudsniveau buitenruimte niet naar niveau B
Metropolitane fietsroute
Vervallen budget programma mobiliteit

247.000
427.140
203.400

245.000
433.440
28.896
206.400

-3.000
439.740
28.269
209.400

-3.000
446.040
28.674
212.400

SUBTOTAAL

877.540

913.736

674.409

684.114

5.246.669

6.279.746

6.418.873

7.034.437

TOTAAL
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Wij stellen uw raad voor om nader onderzoek te doen naar de volgende ombuigingsmogelijkheden:
Tabel 21
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
90

1 locatie Vlaardings erfgoed en kunst (alles onder 1 locatie brengen) evt met partners
zoals bibliotheek, kade 40….

-

-

-

-

SUBTOTAAL

0

0

0

0

Applicatielandschap saneren (oa flexwhere)
Aanpassen werkplekconcept
Wagenparkbeheer
Optimaliseren van werkprocessen (voor de lange termijn)
Vermindering print en papierkosten, door verdere digitalisering (elect handtekening,
mijnOverheid.nl)
Schoonmaak
Centraliseren van secretariaten (gaan naar een flexibele pool)
Sluiting van publieke balies (Beveiliging (sluiten avondopenstelling; openingstijden
aanpassen)
Beiaardier uit dienst (loonkosten)
Concentratie van archieven (Werken met een passief depot en een werkdepot)
Bedrijfskleding
Openingstijden/beveiliging verminderen (facilitair)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.825
-

16.155
-

16.470
-

SUBTOTAAL

0

15.825

16.155

16.470

Argos mobiel (levert nu geen geld meer op want is niet verlengd en zat al niet in de
begroting)
Subsidie zwembad (i.r.t. lening)
Zwembadactiviteiten
Versobering leerlingenvervoer (RMC)
Project senioren sterker maken
Subsidie grote evenementen (= al vanaf 2021 met 40% verminderd ivm coalitieakkoord)

240.640

436.183
345.399
245.223

443.916
351.522
249.570

451.440
357.480
253.800

SUBTOTAAL

240.640

1.026.804

1.045.008

1.062.720

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
58
59
61
64
66
68
69
70
75
80
83
85

Subsidies
27
29
30
41
45
81

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak.
86
91
92
94
117

Versoberen voorzieningen inwoners
Samenvoeging begrotingsposten KCE
Beheer, behoud en ontsluiting/ beleving erfgoed en kunst
Planaanpassing om kosten voor archeologisch onderzoek te vermijden
Inventarisatie kunstbezit

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SUBTOTAAL

0

0

0

0

240.640

1.042.629

1.061.163

1.079.190

TOTAAL
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Wij raden uw raad af om de volgende voorstellen vast te stellen:
Tabel 22
Volgnr.

2021 in
lopende
prijzen

2022 in
lopende
prijzen

2023 in
lopende
prijzen

2024 in
lopende
prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
35

Tariefsverhoging sportacommodaties

17.408

35.479

53.100

54.000

SUBTOTAAL

17.408

35.479

53.100

54.000

KCC flexibel budget inhuur
Telefonisch informatiecentrum/telefonische bereikbaarheid
Verkiezingen

-

-

-

-

SUBTOTAAL

0

0

0

0

OZB 1% omhoog t.o.v. herstelplan
Huurinkomsten genereren SOW
Verhoging opbrengst precariorechten (tarieven omhoog, intensiever controleren)
Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant korte reguleertijd

185.000
25.425
-

193.000
25.800
241.488

202.000
26.175
244.998

205.000
26.550
248.508

SUBTOTAAL

210.425

460.288

473.173

480.058

Taakstelling gesubsidieerde instellingen sociaal domein
Rotterdampas herzien
Dierenwelzijn
Gids gelden (gezond in de stad) (mede afhankelijk van keuze thema gezondheid in
herstelplan/transformatie Sociaal Domein )
Sportstimulering ( co-financiering buurtsportcoaches)
Sportstimulering (YETS/Captains)
Wijkbudgetten
VSV middelen (vroegtijdig schoolverlaten)
Subsidering Jeugdverenigingen
Vlaardingen Regenboogstad
Projectplan Kansrijke Start, zonder uitvoering
Project aanpak 18-/18+.
Project dementievriendelijke organisatie en gemeente worden.
Vrijwillige inzet
Kunst & cultuur (welzijns) subsidies (koren/toneelgroepen/filmtheater/kleine stichtingen)

122.880
192.000
15.360

250.440
130.438
15.653

382.320
132.750
15.930

518.400
135.000
16.200

51.200
10.240
8.192
40.960
33.053

104.350
72.002
52.175
26.088
10.435
8.348
41.740
33.540

106.200
73.278
53.100
53.100
10.620
8.496
42.480
34.028

108.000
74.520
54.000
81.000
10.800
8.640
43.200
34.515

SUBTOTAAL

473.885

745.207

912.302

1.084.275

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
71
72
89

Verhogen tarieven / inkomsten
10
17
101
102 d

Subsidies
23
25
26
32
33b
33c
34
37
42
44
46
47
48
54
88

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak.
22
39
96
100
105
107a
110
111

Afstoten werkzaamheden economische zaken
1e inrichting onderwijshuisvesting scholen
Sluiten openbare toiletvoorziening
Budget evenementen faciliteiten
Degeneratiekosten i.r.t. telecom-aanbieders
Prullenbakken in de openbare ruimte weghalen c.q. beperken
Huishoudelijke afval partieel kwijtschelding i.p.v. volledige kwijtschelding (geen taak SB)
Verwachte gebruiksduur investeringen openbare ruimte afstemmen op technische
levensduur

405.176
35.595
10.170
66.105
-

411.152
36.120
10.320
134.160
-

417.128
36.645
10.470
136.110
-

423.104
37.170
10.620
138.060
-

-

-

-

-

SUBTOTAAL

517.046

591.752

600.353

608.954

1.218.763

1.832.726

2.038.927

2.227.287

TOTAAL
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2. De Formats
2.1 Strategische benadering maatschappelijk vastgoed / voorzieningen
Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Bedrijfsvoering
Strategische benadering
maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
16 Samenvoegen gemeentelijke locaties vastgoed

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
In deze gemeente werd, ook met het oog op het aantal dienstgebouwen, gekeken naar een andere manier
van werken, de COVID-19 pandemie maakt dat een versnelling op dit terrein heel goed mogelijk is, en ook
praktisch inpasbaar.
Het primaire doel van deze ombuiging is verkleinen van het aantal dienstgebouwen, maar dit kan alleen als
er in het werkconcept keuzes worden gemaakt. Keuzes die geld kosten maar waar op de langere termijn
tegenover staat dat afstand kan worden gedaan van bedrijfsobjecten.
Een voorbeeld van genoemde ombuiging is op te voeren op de herplaatsing van team Toezicht en
Handhaving naar de stadswerf. Hierbij benut je de vrije ruimte bij de stadswerf en speel je een locatie vrij
die potentie heeft voor herontwikkeling. Maar om de verhuizing ook te realiseren, dient eerst geïnvesteerd
te worden, alvorens verkoop van de huidige locatie te gelde kan worden gemaakt. Op de lange termijn
bespaar je op onderhoudskosten.
Denk in dit kader ook aan de kantooromgevingen aan de Waalstraat en Plein Emaus, waar het team KCE
gehuisvest zijn. De locatie leent zich uitermate goed voor binnenstedelijke herontwikkeling. En natuurlijk
moeten we hierin rekening houden met huidige gebruikers zoals bibliotheek, archeologie en stadsarchief
maar met enige creativiteit moet hiervoor herhuisvesting te vinden zijn. Ook kan gedacht worden aan de e
keuze voor een ander werk(plek)concept, waardoor inhuizing van het team KCE naar het stadskantoor
vergemakkelijkt wordt, moet ook rekening gehouden worden dat de eerste verdieping van WNL mogelijk
leeg komt te staan door uithuizing SOW.
Een kantoor ga je heen om te werken, door de verplichte periode van thuiswerken zie je een toenemende
omarming van digitaal (samen)werken. Werken kan op kantoor, maar ook thuis en op andere plekken. Een
groot deel van onze dienstgebouwen zijn ingericht op werkplek en beperkt deel voor vergadering en
overleg. De pandemie maakt dat hier anders tegenaan gekeken kan worden. Het kantoor wordt meer een
plek om elkaar te ontmoeten, te overleggen , minder om individueel te werken. De mindset maakt ons na
te denken over het waarom naar kantoor gaan en wat dan nodig is? De beleving wordt veel belangrijker.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Uitwerking: -werkplaats concept incl. deeltijdsfactor
- Versnelling digitale dienstverlening van publieksproducten
- Thuisbezorgen van publieksproducten
- Werkplek van de toekomst (2030)  inrichting kantoorgebouw
- Flexibel werken is de nieuwe norm, er komt meer focus op gezondheid en hygiëne en er komt meer
vraag naar slimme, kwalitatief hoogwaardige full service kantoorgebouwen. Werken anno 2020,
waarin wij de Cloud al ontdekt hebben en het tijd- en plaats afhankelijk snel gemeengoed is
geworden maakt om nu stappen te maken in het zichzelf klaarmaken voor de toekomst. Thuis of op
afstand werken onderdeel te maken van de werkplekstrategie.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Uitwerking van dit ombuigingsvoorstel ligt bij de teams Facilitaire Voorzieningen en HRM waarin Vastgoed
aansluitend ondersteunend kan zijn. Er is nu een werkgroep gestart bestaande uit verschillende disciplines
die, versneld door de pandemie, mogelijkheden in kaart brengt over hoe nu verder betreffende onze
werkwijze na 1 september aanstaande. Gaan we door met de huidige werkwijze waarbij we tijdelijk van huis
blijven werken totdat de gezondheidssituatie genormaliseerd worden. Of zetten we stappen naar het nieuwe
normaal, waarbij de thuiswerkplek, de nieuwe werkplek is en de kantooromgeving een andere functie krijgt.
Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
PM
op te starten
Extra inkomsten
PM
Minder Uitgaven
PM
Totaal in
€
€

2023

2024

PM
PM
€

PM
PM
€

Er zijn zeker mogelijkheden betreffende het samenvoegen of samengaan van dienstgebouwen en op
termijn kan leiden tot extra (eenmalige) inkomst en structureel lagere kosten, maar de keuzes die hierop
vooraf gemaakt dienen te worden (werkplaatsconcept, inhuizen andere diensten) leidt waarschijnlijk eerst
tot een investering. De hoogte hiervan is op dit moment te vroeg om te bepalen.
Verkoop van dienstgebouwen levert ook een extra besparing op omdat er dan geen dienstverlening vanuit
de afdeling I&FV plaatsvindt. Denk aan bijvoorbeeld ICT- en facilitaire voorzieningen (toilet, schoonmaak,
onderhoud etc.)
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijke ontwikkeling
Strategische benadering
maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
19 Nog actiever zijn met verkopen vastgoed

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille bevinden zich een aantal panden die geen
(maatschappelijke) meerwaarde hebben voor de gemeente en in de verkoop zijn gezet. Maar binnen
diezelfde portefeuille bevinden zich ook panden die, op dit moment, niet de status verkoop hebben maar
hiervoor wel aangemerkt zouden kunnen. Door een versnelling aan te brengen in het verkleinen van je
vastgoedportefeuille, kun je werken een kernbestand van objecten die bijdragen aan de gemeentelijke
(beleids)doelstellingen.
Voor 2021 staat het opstellen van een (hernieuwde) Vastgoedvisie op de beleidsagenda.
In deze ombuiging gaat het vooral om vastgoed leegprogrammeren ten behoeve van dispositie (sloop,
herontwikkeling, verkoop).

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het ontbreken van een actueel en integraal georiënteerd vastgoedbeleid maakt dat er een risico is dat
keuzes gemaakt worden betreffende objecten waarvan naderhand blijkt dat de keuze niet handig of
wenselijk is geweest. Dit kun je niet helemaal voor zijn, waardoor voor deze ombuiging belangrijke
uitgangspunten zitten in financieel en maatschappelijk rendement.
Een gemeentelijke organisatie is in vele opzichten niet te vergelijken met een commerciële onderneming.
Zo ook op gebied van het type onroerend goed en strategische vastgoedsturing hierop. Waar bij
commerciële ondernemingen het onroerend goed vaak ingezet wordt ten behoeve van
speculatiedoeleinden (vooral gericht op behalen van financieel rendement), wordt binnen een gemeente het
vastgoed ingezet om politieke en bestuurlijke doelstellingen te ondersteunen. Het bezitten en exploiteren of
in eigendom hebben van vastgoed is daarmee geen doel op zich.
Door keuzes in het verleden heeft de gemeente tal van vastgoed in haar bezit waarvan vrij eenvoudig
uiteen te zetten is dat dit nu en in de toekomst niet bijdraagt aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Dit
zijn objecten die gekocht zijn met het oog op herontwikkeling (transformatie). Voor dat moment is de
afweging gemaakt dat de aankoop bijdroeg bij de doelstellingen van dat moment. Voor deze ombuiging
stellen we hier tegenover om het object te beoordelen of inmenging van de gemeente noodzakelijk is of dat
het zonder de gemeente tot stand gebracht kan worden. Kan een initiatief betreffende het object niet zonder
de gemeente tot stand worden gebracht dan moet beoordeeld worden of het een haalbaar en reëel initiatief
betreft. Projecteer je dit uitgangspunt op de Vastgoedportefeuille dan zijn er meerdere panden die voor
dispositie in aanmerkingen kunnen worden gebracht.
Zodra bepaald is welk van de panden hiervoor in aanmerking kan worden gebracht, kan een versnelling in
verkoop en dus incidentele baten worden gerealiseerd voor de korte termijn. Voor de langere termijn breng
je structureel de onderhouds- en beheerslasten (denk aan beveiliging) omlaag.
Nb. De gemeente werkt voor haar leegstaande vastgoed met leegstandsbeheerders, maar door keuzes in
het verleden wordt vaak gekozen voor beveiliging van een object i.p.v. tijdelijke ingebruikname via een antikraak of bruikleenovereenkomst. De kosten van beveiliging zijn in de orde van grootte van € 120.000,- per
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jaar. Wij kiezen ervoor om voor meer leegstandsbeheer te kiezen boven beveiliging. Hiermee denken wij
een besparing van € 90.000,- te kunnen bereiken op basis van huidig vastgoedbestand.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
1. Bepalen welk van de object voor dispositie in aanmerking komen
2. Is er een koppeling mogelijk met bestaande projecten
3. Wat is de verkoopstrategie en waarom? (Marktpartijen of Stadsherstel)
Juist vanwege het eerder geschrevene is het zaak om de panden hieronder benoemd niet voor vast aan te
nemen voor versnelde verkoop maar er is gedachte bij waardoor deze in aanmerking zouden kunnen
komen.
Emaus 6: Aula begraafplaats  kerntaak gemeente? Verkoop aan uitvaartverzorging?
Olmendreef 150: Aula begraafplaats  idem
Boerderijpad 1; kinderboerderij: kerntaak gemeente ?
Waalstraat 98-102 : centrumlocatie met bibliotheek en ontmoetingsruimte; inbreidingslocatie
Plein Emaus 5: stadsarchief ; onderbrengen in MFA of deels in centraal archief ?
Hofsingel 82-84 : teams elders onderbrengen; ontwikkellocatie
Boerderij Broekpolderpad: verkoop na uithuizen scouting naar nieuwe locatie. Horecabestemming?
MFA Rotterdamseweg; pand is volledig verhuurd aan (maatschappelijke) partijen; kerntaak gemeente? 
verkoop aan belegger in onroerend goed?

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
91.530
Totaal in
€ PM
€ PM

2023

2024

€ PM

€ PM

Omdat in dit voorstel veel gewerkt wordt met aannames, beleidsbeslissingen, kerntakendiscussie voert het
te ver om op dit moment al bedragen te verbinden aan extra/ versnelde verkoop van gemeentelijk vastgoed.
Van geen van genoemde panden is een actuele taxatie aanwezig. WOZ-waarde en boekwaardes zijn niet
voldoende om een actueel beeld te schetsen van de mogelijke opbrengsten. Het is daarom dat deze op dit
moment achterwege zijn gehouden.
Het is van belang beleid/ uitgangspunten/ afwegingskader op korte termijn te ontwikkelen zodoende de
opgave een aanzienlijk aandeel kan leveren in eenmalige inkomsten en reductie van structurele kosten.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijke ontwikkeling
Strategische benadering
maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
20 Uitbesteden van beheer onroerend goed

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Tot een aantal jaar terug werkten wij voor onderhoudsklussen met eigen mensen en wat we niet zelf aan
konden werd via losse opdrachten weggezet bij aannemers. Daar lag niet altijd een programma aan ten
grondslag maar was op basis van klachten, waarneming en jaarplannen. Het beschikbare budget was vaak
een beperking. We werken anno 2019 voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed met
raamcontracten.
Het huidige team Technisch Beheer verkeert in een overgangsfase tussen het eigenhandig wegzetten van
een groot aantal opdrachten naar het omgaan met raamcontracten. Hiervoor moeten kennis en
vaardigheden ontwikkeld worden die tot voor kort niet strikt noodzakelijk waren om het meer op de
operationele uitvoering gerichte werk binnen Vastgoed te kunnen doen. Deze overgang gaat natuurlijk niet
van de ene op de andere dag. Het idee van ontzorgen van de gemeente nadat de raamcontracten
gesloten zijn, is nog geen vanzelfsprekendheid. De vraag is ook of dit binnen de korte periode dat we op
deze manier werken ook gesteld mag worden. Hoewel deze manier van werken nieuw is, de contracten
aangegaan zijn voor een periode van 4 jaar is het ook zaak te blijven focussen op wat nog meer mogelijk is
op gebied van onderhoud en vastgoedsturing.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het bezitten van een vastgoedportefeuille is geen kerntaak van de gemeente, maar het vastgoed kan wel
een belangrijk middel zijn om beleidsdoelstellingen te behalen. Het is daarom zaak een afwegingskader te
hebben om te weten welke taken bij de regiefunctie van de gemeente behoren en welke niet.
Er opereren landelijke commerciële partijen (Sportfondsen, Laco e.d.) die de gemeentelijke portefeuille
kunnen beheren. Hiernaast is er ook een mildere vorm via publiek-publieke samenwerking waarbij
gemeente veel meer de regie houdt over haar portefeuille maar op gebied van beheer, onderhoud en
exploitatie ontzorgd kan worden. Hierbij blijft de gemeente regievoerder maar zetten beheer en exploitatie
op afstand én realiseren daarmee een zakelijkere bedrijfsvoering als voorheen.
De gemeente Vlaardingen staat, ook gegeven haar financiële positie, voor een kerntakendiscussie waarin
het bezitten en beheren van een vastgoedportefeuille onderwerp van onderzoek is. Hierbij kom je in de
leefwereld van collega’s. Dat is lastig maar geen reden het niet te doen. Het doen van een dergelijk
onderzoek vraagt ambtelijke capaciteit, sturingskracht, en standvastig bestuur/ management want het gaat
hier om taken en om mensen en misschien nog belangrijker het raakt onze inwoners waarbij het overigens
nog maar de vraag is of zij hier per definitie beter of slechter van worden.
De breedte van onderzoek bepaald de doorlooptijd. De titel van ombuiging in dit voorstel beschrijft het
uitbesteden van onderhoud gemeentelijk vastgoed. Ons voorstel is dit breder te trekken naar het geheel
van vastgoedportefeuillesturing en management.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Nadere uitwerkingsactie
1. Vastgoedportefeuille op orde brengen (kernvoorraad)
2. Bepalen onderzoek in eigen beheer of via marktpartij
3. Onderzoeken mogelijkheden verdere professionalisering beheer en exploitatie gemeentelijk
vastgoed, waaronder verdieping naar de prestaties en mogelijkheden SRO.
4. Onderzoek naar commerciële partijen die de gemeente kan ontzorgen op gebied van
portefeuillebeheer.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Extra uitgaven om
50.850*
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 50.850
€ PM
€ PM
€ PM
 * Onderzoekskosten indien gekozen voor geheel of gedeeltelijke uitbesteding van opdracht.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijke Ontwikkeling
Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/ voorzieningen
21 Afstoten panden (incidenteel resultaat)

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
De gemeentelijke vastgoedportefeuille bevat tal van objecten die worden ingezet om diverse
(beleids)doelen te bereiken of te faciliteren. Binnen de portefeuille bevinden zich ook objecten die voor de
gemeente geen toegevoegde waarde meer hebben. Van deze panden kan afstand worden gedaan voor
herontwikkeling of herbestemming. Hiermee bereiken we evenwicht in onze vastgoedportefeuille en
ontdoen wij ons van overtollig vastgoed.
Het vastgoed benoemd in dit voorstel betreft vastgoed wat in de regel niet toebehoort tot de kernvoorraad
van een gemeente, namelijk oude bedrijfspanden, nieuwe winkelruimte etc.
Omdat de panden in de regel niet bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen kan deze verkocht
worden.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De vastgoedmarkt is in beweging, zowel positief door lage rentestand als negatief door Covid-19. Vooral in
de horeca en retail (behalve de supermarkten) vallen de klappen en ook het kantorenvastgoed komt onder
druk te staan door de veranderende gedachte over thuiswerken. Dit is op macroniveau maar hebben we
ook microniveau ook last van. Het is daarom dat we als gemeente creatief moeten willen zijn waar het gaat
om verkoop van overtollig/ niet functioneel vastgoed.
Als voorbeeld de nieuwe winkelunits aan de Dr. Wiaridi Beckmansingel. De praktijk blijkt dat deze slecht
individueel te verkopen zijn. Gedachte gaat uit naar verhuur maar vanwege de casco-status vraagt dit een
aanzienlijke investering. Overleg met (huis)makelaar Batenburg leert dat er beleggers zijn die alle units
willen kopen om vervolgens te verhuren. Was niet het oorspronkelijke idee maar levert ons wel de
gewenste reductie van de vastgoedportefeuille.
Ander voorbeeld panden aan de Westhavenkade 55-60 en Vetteoordsekade 5 ; panden die tegen het
plangebied Museumkwartier aanliggen. Panden met historische waarde maar zwaar verpaupert. De panden
vertegenwoordigen een bepaalde waarde maar de vraag is of die waarde ook gehaald kan worden als je
deze afzet tegen wat er moet gebeuren om ze weer in oude luister te herstellen. Keuze kan zijn je ‘verlies’
te nemen in verkoopwaarde maar mee te verkopen in de ontwikkeling waarmee het aanzien van het totale
plan gebaat is. En je ontslaat jezelf van leegstandsbeheer, onderhoud, beveiliging, risico brand en kraak
etc. Op de lange termijn werkt dit financieel positief door.
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
€ 650.656
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 650.656

2023

2024

Verkoop van Vastgoed kent een bepaalde mate van onzekerheid. De opbrengst is pas gegarandeerd als
beide partijen het eens zijn over prijs en overdracht. Met inachtneming van deze onzekerheid realiseren wij
in 2020 een verwachte verkoopopbrengst van € 639.780,- door verkoop van overtollig vastgoed. Dit betreft
courant vastgoed. Waar mogelijk zorgen wij voor versnelling in de verkopen door het nadenken over
andere verkoopstrategieën.
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35 Vastgoed Sport Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

Maatschappelijke Ontwikkeling en Stedelijke Ontwikkeling
Strategische benadering Maatschappelijk Vastgoed/Voorzieningen
35 Vastgoed sport
JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
In dit format wordt gekeken naar efficiënter gebruik gemeentelijke sportaccommodaties, voorbeelden:
Buitensport - Bezetting kantines/bestuurskamers. De sportvereniging betaalt huur aan de gemeente. Het is
aan de vereniging hoe om te gaan met gebruik sportvelden/kantine. Wat je nu ziet is dat de verenigingen het
complex omniet ter beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties, of een kleine vergoeding vragen
voor gas, water licht. Mogelijk zijn er kansen (voorbeeld Stichting Vib en BSO in gebouw CWO) om deze
kantines ook te verhuren aan commerciële partijen, hierdoor kunnen wij ook meer huur vragen aan de
sportvereniging (risico is dat dit nog niet in het bestemmingsplan past). Hieronder in het format staat ook een
voorstel om een hoger tarief aan de sportverenigingen door te berekenen. Geen ruimte zit er in bezetting
sportvelden in verband met bespelingsgraad op natuurgrasvelden. De kunstgrasvelden worden voor zowel
onderwijs als sport gebruikt.
Voor wat betreft de buitensport kan ook worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn van terreinonderhoud
door de vereniging zelf. Gemeente blijft verantwoordelijk voor de aanleg van de velden. Deze
zelfwerkzaamheid kan evt. beloond worden met een huurverlaging, daarentegen levert dit de gemeente een
besparing op inzet gemeentepersoneel en materiaal benodigd voor onderhoud.
Verregaand kan zijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om sportverenigingen en accommodaties in
gezamenlijk gebruik te geven. Moet Vlaardingen meerdere voetbalverenigingen hebben met eigen
accommodatie? Is één complex mogelijk voor voetbal, hockey, jeu de boules, tennis? Hoeveel
sportaccommodatie en terrein is er nodig voor het aantal inwoners (kengetallen).
Binnensport - Bezettingsgraad binnensportaccommodaties – onderwijs = wettelijk. De bezettingsgraad van
de binnensportaccommodaties: Mulier Instituut onderzoek er bij pakken. Kans in verruimen van gymlessen
voor/na schooltijd (bijv. sport BSO). Ook kan gekeken worden met commerciële kinderopvangcentra naar
mogelijkheden in binnensportaccommodaties, maar ook in kantines/vergaderruimtes van
buitensportaccommodaties.
Ook kan het onderzoek naar het verzelfstandigen van de gemeentelijke sportaccommodaties in Vlaardingen,
wat eerder al is uitgevoerd in 2017, geactualiseerd worden. In die tijd zijn verschillende scenario’s
onderzocht, waaronder ook het onderbrengen van de accommodaties in een stichting of een bv (waar de
gemeente aandelen in heeft). In 2017 waren de partijen in Vlaardingen die mogelijk dit kunnen doen niet
klaar voor deze stap. Uitgezocht moet worden welk scenario op dit moment het beste in Vlaardingen past.
Als blijkt dat een stichting/bv de beste optie is, dienen de gesprekken weer met de partijen in Vlaardingen
gevoerd te worden. Ook kan de optie bekeken worden om samen te werken met (een) omliggende
gemeente(s), zoals Sportbedrijf Rotterdam of de gemeente Schiedam.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Kadernota Sport en Bewegen/Vlaardings Sportakkoord:
 Duurzame Sportinfrastructuur (met name: toekomstbestendigheid sportaccommodaties)
 Vaardig in bewegen
 Vitale sport- en beweegaanbieders
Effect op capaciteit
Aan te bevelen is het onderzoek te laten doen door een extern partij (vanwege de specifieke expertise) maar
met directe betrokkenheid van de teams Sport en Vastgoed. Een dergelijk onderzoek vraagt capaciteit. Op
voorhand is lastig in te schatten hoeveel, want dit is mede afhankelijk van de onderzoeksvraag.
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het effectiever gebruiken van sportaccommodaties kan een risico opleveren dat een bestemmingsplan
aangepast moet worden, dit kost veel tijd om commerciële activiteiten te realiseren. Verantwoordelijkheid
overdracht opnemen in een protocol (juridisch/veiligheid).
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Het onderzoek Verzelfstandiging sportaccommodaties is in 2017 in de kast gezet, het onderzoek zelf neemt
enige tijd in beslag en de partijen in de stad moeten ook deze taak op zich willen nemen. Als wordt gekozen
voor samenwerkingen met partijen buiten de stad zal rekening gehouden moeten worden met een lange
termijn (denk aan 5-10 jaar). Ook kan dit politieke onrust met zich meebrengen.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Resumé : Onderzoek naar het functioneren en de toekomstbestendigheid van diverse exploitatievormen
van sportaccommodaties. Hierin de verschillende typen sportaccommodaties en exploitatiemodellen in
beeld brengen, kansen en beperkingen in beeld brengen en vandaaruit keuze te maken.
Zo mogelijk is er een verbinding te maken naar het onderzoek uitbesteden gemeentelijk vastgoed
(regelnummer 20).
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2021
-25.600

2022
-

2023
-

2024
-

€ -25.600

€-

€ Pm

€ Pm

Nb. Het is erg lastig in te schatten hoeveel het efficiënter benutten van de sportaccommodaties en/of het
verzelfstandigen van de sportaccommodaties gaat opleveren voor de gemeente Vlaardingen. Hierin is
afhankelijk hoever je de gewijzigde vorm doorvoert. Als wordt gekozen voor op afstand zetten
accommodaties dan levert dat de gemeente een eenmalig flink bedrag op (taxatie waarde van de
gemeentelijke sportaccommodaties) en de gemeente wordt ontzorgd op het gebied van exploitatie en
beheer. Dit heeft niet direct zoveel invloed op het aantal fte binnen de organisatie gemeente Vlaardingen
(het is noodzakelijk om een contactpersoon/contractbeheerder te behouden vanuit het gemeentelijke
sportbeleid). Bij navraag in de gemeente Schiedam blijkt dat bij het verzelfstandigen van de
binnensportaccommodaties aan een commerciële partij, niet de gewenste financiële voordelen zijn behaald.
Het advies is meegegeven om krachtig contractbeheer hierop toe te passen. Hierdoor wordt het ook heel
lastig om in te schatten wat voor financieel voordeel het de gemeente Vlaardingen op gaat leveren, dit is
ook pas vanaf het jaar 2023 realiseerbaar. Hier is diepgaand onderzoek voor nodig, daarom is het bedrag
van minimaal 10.000 euro benodigd in 2021.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling en Stedelijke Ontwikkeling
Strategische benadering Maatschappelijk Vastgoed/Voorzieningen
35 Tariefsverhoging sportaccommodaties

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Wat vervalt er?
Buiten- en binnensport tarieven verhoging. Huidige bedrag inclusief CBS indexering. Voorstel is om een
huurverhoging van 10% per jaar door te voeren, voor de aankomende 3 jaar. Dit levert over 3 jaar extra
inkomsten van ongeveer 50.000 euro op.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Kadernota sport (vastgesteld beleid) heeft als doelstelling opgenomen: vitale sport- en beweegaanbieders
en inclusief sporten: houd de sport betaalbaar. Als gekozen wordt voor dit voorstel, dan staat dit haaks op
het huidige beleid.
Idee: elke nieuwe ontwikkelaar in Vlaardingen moet een x% als SROI investeren in sport en bewegen in de
openbare ruimte (dit kan ook de nabijgelegen sportvereniging zijn). Kan een extra inkomst genereren.
Ook als je de tarieven vergelijkt met de buur- en soortgelijke gemeenten dan valt het volgende op dat
gekeken wordt naar andere verhuurcontracten (huur per veld per jaar of huren van een
buitensportaccommodatie per uur). Vergeleken met de gemeente Maassluis zitten we ongeveer op
dezelfde lijn. De gemeente Delft en Rotterdam zijn goedkoper om te gebruiken als sportvereniging, dan in
de gemeente Vlaardingen.
Effect op capaciteit
Zowel inzet van accounthouder, vrijwilligersconsulenten van Klik en de verenigingsondersteuner (Stichting
ViB) moeten meer tijd besteden aan het ondersteunen van de sportverenigingen (mogelijk fusies, financiële
gezondheid en vitaliteit organisatiekracht).

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
 In 2013 heeft de sportsector al een tariefsverhoging van 100% gehad, verspreid over 3 jaren. De
sportverenigingen zullen niet blij zijn met nog een verhoging van 30%. Het risico is dat er een aantal
sportverenigingen deze huur niet kunnen betalen.
 Inzet van verenigingsondersteuning zal nodig zijn (mogelijk fusies e.d.) en daarmee aantal uren en
kosten stijgen (stichting ViB).
 Dit voorstel brengt veel politieke onrust met zich mee.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Met de sportverenigingen om tafel.
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
17.408
35.479
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 17.408
€ 35.479

2023

2024

53.100

54.000

€ 53.100

€ 54.000
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen
90 1 locatie Vlaardings erfgoed en kunst (alles onder 1 locatie
brengen evt met partners
Heeft raakvlakken met nr. 16, 21, 80 en 92

JA
X

NEE
X

Toelichting: een deel van de taken is wettelijk. Zo heeft elke gemeente een zorgplicht ten aanzien van erfgoed,
maar de invulling ervan staat vrij. De wijze waarmee het publiek wordt bediend is ook niet wettelijk vastgelegd.
Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Zie voor de inleiding nr 92 (en 80).
Team Kunst, Cultuur en Erfgoed werkt vanuit 3 locaties, Westnieuwland, Waalstraat (bouwhistorische en
archeologisch depot) en Plein Emaus (stadsarchief).
Er zijn diverse redenen te noemen (zie nr 16, 80 en 92) om dit terug te brengen naar 1 locatie. Daarbij kan
gekeken worden naar culturele partners in de stad die nu of wellicht in de toekomst op zoek zijn of gaan
naar nieuwe huisvesting.
Te denken valt aan het Museum (benodigde depotruimte), de bibliotheek (gezamenlijke publieksruimtes),
Kade 40 (huur van het pand eindigt in 2026), omroep Vlaardingen en wellicht nog andere partijen.
Dit zou een voordeel kunnen opleveren in gezamenlijk gebruik van diverse ruimtes, langere openstelling,
gezamenlijk beheer, veiligheid etc.
Alle onderdelen van erfgoed en kunst op 1 locatie brengen is een optimale variant. Het wordt lastig om dit
in een van de bestaande panden te concentreren. Nieuwbouw vraagt een grote investering. Daarom zal
ook de variant concentreren op beperkter aantal locaties voor erfgoed en kunst nader onderzocht worden.
Zoals dat ook voor cultuur onderzocht wordt.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Zie 16, 21, 80 en 92
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Zie 16, 21, 80 en 92

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024
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2.2 Ontwikkellocaties
Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijke Ontwikkeling
Ontwikkellocaties
15. Ontwikkellocaties

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel
De inzet van de gemeente is om de stad qua wonen meer in balans te brengen. Dit is de basis van het
Actieplan Wonen uit 2008 en de nieuwe Woonvisie die in voorbereiding is. Daarnaast is een ambitie van
de Toekomstvisie: ‘’Vlaardingen een woonstad voor iedereen’’.
Met het in balans brengen wordt bevorderd dat inwoners van Vlaardingen een wooncarrière kunnen maken
in de eigen stad. Daarnaast betekent een uitbreiding van middelduur en dure woningen dat er meer
koopkracht behouden blijft of komt, wat een positief effect heeft op de lokale economie en maatschappelijke
voorzieningen.
Vlaardingen heeft geen zogenaamde uitleggebieden beschikbaar waar een financieel positief rendement
gemaakt kan worden. Extra woningbouw betekent op langere termijn wel inkomsten vanuit het
gemeentefonds en OZB. Daarnaast betekenen meer inwoners ook dat de lasten van voorzieningen over
meer schouders verdeeld worden, met de inzet op middeldure en duurdere woningen zijn dit ook gemiddeld
sterkere schouders dan in de huidige situatie.
Vanuit de afdeling SO zijn meerdere projecten onderhanden of in de planning. Voor dit voorstel is gekeken
naar potentiele locaties. Ze zijn ingedeeld in categorieen, om onderscheid te maken in
haalbaarheid/risico’s. Dit is een inschatting op basis van kennis en inzichten op dit moment, met aanwezige
informatie. Door per locatie dieper op risico’s en haalbaarheid in te gaan, kan dit veranderen.
Criteria die in deze quickscan zijn meegenomen: Collegebeleid (Bv openbaar vervoer verdichten),
Opbrengstpotentie (financieel en aantal woningen), grondeigendom gemeente, bestemmingsplan, milieuaspecten, verplaatsingskosten en politieke haalbaarheid. Deze criteria moeten in een vervolgfase wel
nader worden uitgewerkt
Na besluitvorming over locaties kan het totaal aantal woningen en financiele gevolgen (kosten, incidentele
grondopbrengst en structurele opbrengst in OZB) nader berekend worden.
Voor elke locatie geldt dat deze in een latere fase ook kan weer kan afvallen, omdat het niet haalbaar blijkt.
Dit kan bij financiele dilemma’s, of maatschappelijke weerstand. Op voorhand kan er dus niet financieel
‘ingeboekt’ worden, daar zullen we echt een stap verder voor moeten zijn.
De huidige doelstelling is toename van 5200 te bouwen woningen en 1850 af te nemen woningen in 10
jaar. Hiervoor zijn zeker nog locaties nodig, maar afhankelijk van de keuze kan het meer worden.
Belangrijk aandachtspunt is dat uitbreiding met woningen ook een effect heeft op maatschappelijke
voorzieningen. Aan de ene kant zal het economisch draagkracht voor stedelijke voorzieningen toenemen,
maar direct aan de voorkant moeten de maatschappelijke voorzieningen op ‘buurtniveau’ meegenomen
worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over (basis)scholen, openbaar groen, infrastructuur, etc.

Categorie A (haalbaarheid groot)
1. Zuidbuurtseweg 1
2. Rijnwaterkelder Eksterlaan e.o.
3. Locatie zuidelijk deel Westwijk (Van Boendaleweg e.o)
4. Huishoudschoollocatie
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5.
6.
7.
8.

Spiritlocatie / Hoogkamerstrook
Locatie Spirit 2, voormalig CPO
Hoek Marnixlaan / Marathonweg
De Put Vlaardingen Oost

Categorie B (haalbaarheid beperkt)
1. Volkstuinvereniging Moerman (Marathonweg zuidwest)
2. Wijkcentrum Westwijk Professor Telderstraat.
3. Stationsplein Vlaardingen Oost
4. Stationsplein Vlaardingen West /Lentiz Geuzenlocatie
5. Locatie hobbytuinen en scouting Hoevenbuurt Holy-Noord e.o.
6. Locatie Olmendreef Holy-Noord
Categorie C (haalbaarheid laag)
1. Locatie tussen Westwijk en Krabbeplas
2. Locatie Albeda College
3. Ontwikkeling op locatie sportvelden, volkstuinen e.d.
4. Baarnhoeve, achter de Winkelhoeve

Uitwerking
Categorie A (haalbaarheid groot)
A1. Zuidbuurtseweg 1
Omschrijving:
Het betreft een oude opstal met 7.000 m2 grond. Tot voor kort was hier huisvesting van arbeidsmigranten
gepland. De locatie ligt zeer centraal in Vlaardingen en heeft een groene uitstraling. Het huidige pand is van
slechte kwaliteit en ook lastig te verkopen omdat het moeilijk geschikt te maken is voor passende functies.
Eigen grond / huidig gebruik:
De locatie is van de gemeente, het huidig gebruik is ‘tijdelijke verhuur’.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak):
De bestemming zal voor wonen moeten worden aangepast. Technisch is de vraag of (een deel van) het
pand te behouden is. Het heeft een cultuurhistorische waarde als oude boerderij. Het pand zelf is echter
dermate bouwkundig (intern/extern) aangetast dat het de vraag is of het haalbaar is om het in oude staat te
herstellen.
De naastgelegen volkstuinbezitters willen de locatie graag bij hun locatie voegen, al lijkt dit financieel
gezien geen echte optie.
Financiële risico’s:
De grootste risico’s zitten in het huidige pand.
Mogelijkheden:
5. Een ontwikkeling als woningbouwlocatie voor +/- 10-tal grotere kavels.
6. Een totaalontwikkeling van deze locatie met het nabij gelegen sportcomplex en/of
volkstuinencomplex
A2. Rijnwaterkelder Eksterlaan e.o.
Omschrijving:
Niet functioneel gebruikte locatie, voormalig Rijnwaterkelder (drinkwatervoorziening).
Eigen grond/huidig gebruik:
De locatie is van de gemeente. Het perceel van de rijnwaterkelder is 3.400 m2, daar kan de omliggende
percelen bij betrokken worden en zou tot een ontwikkellocatie van minimaal 10.000m2 gekomen kunnen
worden.
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Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak):
De bestemming zal voor wonen moeten worden aangepast. Het pand is niet functioneel her te gebruiken en
zal gesloopt moeten worden. In de directie omgeving staat een school, en ten noorden van de Eksterlaan
enkele flats. Ontwikkeling zal wel betekenen dat groengebied wordt gebruikt voor woningbouw.
Financiële risico’s:
Sloop van het huidige pand en mogelijke leidingen.
Mogelijkheden:
7. Ontwikkeling als woningbouwlocatie voor gemengde woonvormen (appartementen, middelduur en
duur)
A3. Locatie zuidelijk deel Westwijk (Van Boendaleweg e.o).
Omschrijving:
De locatie ten noorden van de Boendaleweg, nabij station Vlaardingen West heeft potentie om ontwikkeld
te worden tot woongebied. Hierbij wordt gesteld dat verdichting/hoogbouw nabij metrostations een opgave
voor de gemeente is.
Eigen grond/huidig gebruik:
De locatie is van de gemeente en is op dit moment groengebied.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak):
De locatie is nu groen. Daarnaast spelen mogelijk milieutechnische randvoorwaarden ivm metro en
bedrijventerrein.
Financiële risico’s:
Het is een relatief gemakkelijk te ontwikkelen / te bebouwen locatie. (uitzoekpunt: mogelijke leidingen in
ondergrond?)
Mogelijkheden:
8. Het perceel is zo’n 7500m2 en potentieel geschikt voor woningbouw (appartementen).
A4. Huishoudschoollocatie
Omschrijving:
De locatie ligt tussen Kesperweg, Hogendorplaan en Hargapad. Het betreft ruim 4000m2. Verdichting nabij
metrostations betekent dat hier hoogbouw gerealiseerd kan worden.
Eigen grond/huidig gebruik:
De locatie wordt nu gebruikt als parkeervoorziening en groenstrook.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak):
Wijzigingsbevoegdheid naar o.a. woningbouw (behalve onderste laag), mogelijk max. hoogte nog
aanpassen. Verder zijn er milieutechnische uitdagingen ivm metro en industrie/bedrijventerreinen.
Financiele risico’s:
Lijken beperkt, zou verdienlocatie kunnen zijn.
Mogelijkheden:
Appartementen in hoogbouw nabij HOV-locatie.
A5. Spiritlocatie / Hoogkamerstrook
Omschrijving:
De Spiritlocatie is enige jaren geleden verlaten door korfbalvereniging Spirit. De Hoogkamerstrook ligt direct
ten oosten van de Spiritlocatie, ten zuiden van IKC Willem Alexander / UN1EK.
Eigen grond/huidig gebruik: De spirit locatie is van de gemeente, is ruim 5500m2 groot en wordt nu
gebruikt door een hondenvereniging. De Hoogkamerstrook is ca 7000m2
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak):
De bestemming zal naar wonen moeten worden aangepast. Daarnaast is het een locatie die helemaal
ingebouwd is, dus dat geeft uitdagingen om te ontwikkelen.
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Financiele risico’s:
Lijken beperkt, maar zijn ook afhankelijk van de mogelijkheden op deze locatie.
Mogelijkheden:
 Ontwikkeling van de locatie met grondgebonden woningen of appartementen met uitzicht over
groen en op loopafstand van metro (<500m)
 Ontwikkeling van de locatie tezamen met A6 (locatie Spirit II)
 Ontwikkeling van de locatie tezamen met flat Vossiusstraat (eigendom WaWo)
 Locaties kunnen ook los van elkaar ontwikkeld worden.

A6. Locatie Spirit II
Omschrijving:
Groengebied direct ten westen van locatie Spirit in de Westwijk
Eigen grond/huidig gebruik:
Groengebied, eigendom van de gemeente. Afhankelijk van de mogelijkheden betreft het een locatie van
zo’n 4500m2.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak):
De afgelopen jaren is er een initiatief geweest om hier Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te
realiseren. Dit is om diverse redenen niet van de grond gekomen. De bestemming zal aangepast moeten
worden naar wonen.
Financiele risico’s:
Verkoop van de locatie/kavels zal minimaal de kosten voor aanleg infrastructuur moeten dekken.
Mogelijkheden:
9. Ontwikkeling met grondgebonden woningen
10. Ontwikkeling van de locatie tezamen met A5 (Spiritlocatie)
A7. Hoek Marnixlaan / Marathonweg
Omschrijving: Lege locatie aan de Marathonweg, ongeveer ½ha
Eigen grond/huidig gebruik: Gemeentegrond. Locatie is ‘groen’, maar huidig gebruik is niet echt duidelijk.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Ontwikkeling naast de Marathonweg geeft altijd uitdaging op
gebied van milieueffecten, tevens moet rekening worden gehouden met de aanwezige gasleiding.
Financiele risico’s: relatief beperkt en overzichtelijk
Mogelijkheden: Realisatie van een meerlaags appartementencomplex

A8. De Put Vlaardingen Oost.
Omschrijving: In hoek Kesperweg / Van Lierplein.
Eigen grond/huidig gebruik: locatie is van de gemeente, huidig gebruik is groen en een monument
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Locatie is nu groen met enkele grote bomen.
Financiële risico’s: te prematuur om al inzichtelijk te hebben
Mogelijkheden: Vanuit visie verdichting rondom HOV-locaties zou hier hoogbouw gepland kunnen worden,
hierbij rekening houdend met een groen lint van station richting ’t Hof.

Categorie B (haalbaarheid beperkt)
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B1. Volkstuincomplex Moerman (Marathonweg zuidwest)
Omschrijving:
Locatie van ongeveer 1,5ha, aan westkant van Marathonweg.
Eigen grond/huidig gebruik: Huidig gebruik is volkstuinen, grond is eigendom van gemeente. Per volkstuin
wordt nu ongeveer 300-350euro/jaar betaald. Totaal met zo’n 90 tuinen levert dat 30000euro/jaar op voor
de vereniging.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De locatie, direct nabij ontsluitingsweg Marathonweg, is prima.
De risico’s zitten voornamelijk in het huidig gebruik en de discussie die hierover gaat plaatsvinden bij
uitplaatsen of stoppen. Verder loopt er de gasleiding, maar dat is in de hele strook van de
marathonwegzone.
Financiële risico’s: Beperkt, er is inzicht in de locatie
Mogelijkheden: Afhankelijk van type zouden er zo’n 50-70 grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen
worden. Ook de positionering van een appartementencomplex is mogelijk. Locatie valt deels binnen
500meter vanaf metrohalte.

B2. Wijkcentrum Westwijk Professor Teldersstraat.
Omschrijving: Pand in hoek Abraham Maatstraat en Prof. Telderstraat.
Eigen grond/huidig gebruik: Pand is vastgoed van de gemeente en wordt gebruikt door meerdere
organisaties.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Het pand is vastgoedtechnisch niet optimaal, kost relatief veel
aan beheer/onderhoud.
Op dit moment maken meerdere organisaties gebruik van het pand. Als gemeente zullen we gezamenlijk
met de partijen kijken welke andere mogelijkheden er zijn binnen de Westwijk.
Financiële risico’s: Mogelijk vervangend wijkcentrum.
Mogelijkheden: Tezamen met de groenstrook erachter zijn een achttal woningen te realiseren, een optie is
ook appartementen want de locatie ligt net op de 500m cirkel vanaf het metrostation.

B3. Stationsplein Vlaardingen Oost
Omschrijving: Direct op het plein voor het station, past in de ambitie om te verdichten nabij HOV-locaties
Eigen grond/huidig gebruik: Is grond van de gemeente, huidig gebruik is nu snackbar en busstation.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Voor het busstation zal een oplossing bedacht moeten worden
Financiële risico’s: te prematuur om al inzichtelijk te hebben
Mogelijkheden: Een mogelijkheid om een appartementencomplex te realiseren, met in de plint een
snackbar/horecagelegenheid.

B4. Stationsplein Vlaardingen West /Lentiz Geuzenlocatie
Omschrijving: Direct op het plein voor het station en op huidige locatie Geuzencollege, past in de ambitie
om te verdichten nabij HOV-locaties
Eigen grond/huidig gebruik: Is grond van de gemeente, huidig gebruik is nu snackbar, P&R en bushalte.
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Lentiz Geuzenlocatie staat in IHP in 2029 (?) ter renovatie.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): beperkt, voor P&R en halte bus zal mogelijk verplaatsing nodig
zijn.
Voor locatie Geuzencollege zal een ander locatie gevonden moeten worden
Financiële risico’s: Voor stationsplein te prematuur om al inzichtelijk te hebben. Voor Lentiz Geuzenlocatie
VMBO onderbouw is indicatief in beeld gebracht en met een conservatieve verkaveling kan de grond
2.8mio opleveren.
Mogelijkheden: Een mogelijkheid om meerdere appartementencomplexen te realiseren, met (bij het station)
in de plint een snackbar/horecagelegenheid. Ook mogelijkheid van school in plint en daarboven
appartementen is een optie.

B5. Locatie hobbytuinen en scouting Hoevenbuurt Holy-Noord e.o.
Omschrijving: In de noordoostelijke hoek van Holy, locatie van ongeveer 2ha.
Eigen grond/huidig gebruik: Locatie is grond van gemeente, wordt gebruikt voor scouting en hobbytuinen.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Bereikbaarheid is uitdaging. Locatie is nu voornamelijk groen
invulling
Financiële risico’s: te prematuur om al inzichtelijk te hebben
Mogelijkheden: Locatie is geschikt voor zowel grondgebonden woningen als appartementengebouw(en) te
realiseren. Mogelijk kan ook het gebied ten zuiden van de Woudweg erbij betrokken worden, al is dit niet
allemaal gemeentelijke grond.

B6. Locatie Olmendreef Holy-Noord
Omschrijving: Locatie ten westen van begraafplaats Holy.
Eigen grond/huidig gebruik: 1,5ha grond in eigendom van gemeente. Is voormalig slibdepot en wordt voor
een deel nu gebruikt als voetbalveldje / jongerenhangplek. Er is sprake geweest om een (gemeentelijk)
crematorium hier te realiseren.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Bij ontwikkeling zal voor het huidig gebruik iets anders gevonden
moeten worden. Daarnaast heeft de voormalige functie als slibdepot hoogstwaarschijnlijk milieukundige
risico’s.
Financiele risico’s: Als de locatie geschikt te maken is voor woningbouw, zijn de financiele risico’s beperkt.
De andere functies eromheen kunnen wel een drukkend effect op de opbrengst hebben.

Mogelijkheden:
De locatie ligt perfect ten opzicht van het open weidelandschap Midden-Delfland. Hoogbouw is een optie,
maar ook een twintigtal grotere kavels voor grondgebonden woningen is mogelijk.

Categorie C (haalbaarheid laag)

C1. Locatie tussen Westwijk en Krabbeplas.
Omschrijving: Gebied tussen de Westwijk en de Krabbeplas, betreft zo’n 18-20 hectare. Ontwikkeling van
dit gebied vergt een visie op de ontwikkeling van de westkant van Vlaardingen.
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Eigen grond/huidig gebruik: locatie is voornamelijk van Staatsbosbeheer, huidig gebruik is recreatief,
bospercelen, groenpercelen.
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De bereikbaarheid is een issue, hier zal een goede oplossing
voor gemaakt moeten worden. Om draagvlak te krijgen voor ontwikkeling van deze locatie zal een
duidelijke visie moeten komen, doorzettingsmacht en –kracht. Daarnaast vereist de ontwikkeling van deze
locatie medewerking van meerdere overheden, zoals provincie en hoogheemraadschap.
Financiele risico’s: Grond is niet in eigendom van gemeente, maar van Staatsbosbeheer.
Mogelijkheden: Gezien de oppervlaktegrootte is hier veel mogelijk, zeker in het kader van middelduur en
duurdere woningen. Voor mogelijkheden wordt verwezen naar Panorama Lokaal, waarbij meerdere partijen
ideeën hebben ontwikkeld om de Westwijk en het hier bedoelde gebied te ontwikkelen tot een nieuwe, voor
Vlaardingen interessante, ontwikkellocatie voor woningen en daarbij horende maatschappelijke
voorzieningen. Een verdergaande optie is ook te kijken of woningbouw haalbaar is in de strook tussen
Blankenburgverbinding en Krabbeplas, iets wat ook bij Panorama Lokaal naar voren is gekomen.

C2. Locatie Albeda College Westwijk
Omschrijving: De locatie is van Albeda en betreft MBO-school. De ontwikkeling zou tegelijk opgepakt
moeten worden met de ontwikkeling van Tramonta (gepland pas 2037). Als de ontwikkeling voor Albeda op
Unileverlocatie positief verloopt, zal Albeda eerder vertrekken.
Eigen grond/huidig gebruik: locatie is van Albeda, huidig gebruik is MBO school
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De locatie ligt in groenzone, vergt een bredere visie op de
ontwikkelingen in de westwijk
Financiele risico’s: De grond is niet van de gemeente, dus zal het niet een verdienlocatie zijn. Echter, de
risico’s zijn daardoor financieel gezien ook beperkter als aan de voorkant de juiste afspraken worden
gemaakt over bovenplanse voorzieningen
Mogelijkheden: Ontwikkeling van deze locatie vanuit een bredere visie dan alleen deze plot. Hierbij is een
directe relatie met de hierboven beschreven locatie C1. De brede strook waarin de Albedalocatie zich
bevindt, is een mogelijkheid om de ontsluiting van het gebied C1 vorm te geven. Voordeel hierbij is ook dat
dit dan direct aansluit op het centrum van de Westwijk.

C3. Ontwikkeling op locatie sportvelden, volkstuinen e.d.
Omschrijving: Het gebied ingeklemd tussen Marathonweg, Maassluisedijk en Marnixlaan.
Eigen grond/huidig gebruik: De locatie is zo’n 12 hectare groot en voornamelijk in eigendom van de
gemeente, uitgegeven in erfpacht Huidig gebruik is voetbalvereniging, volkstuinen, privaat eigendom
(Verkade) en ook de Zuidbuurtseweg 1 valt in dit gebied (A1).
Risico’s: De risico’s zitten hier voornamelijk in de weerstand die logischerwijs vanuit de voetbalvereniging
en volkstuinen zal komen. Dit zal alleen maar mogelijk zijn vanuit een bredere integrale visie op de
ontwikkeling van de stad.
Financiële risico’s. Dit betreft voornamelijk het uitplaatsen van de huidige functies.
Mogelijkheden: Op een locatie binnenstedelijk van 12 hectare zijn de mogelijkheden voor het realiseren van
een nieuwe stadsbuurt groot. Verschillende woonvormen, gecombineerd met maatschappelijke functies,
etc.
De ontwikkeling kan nog breder worden opgegepakt, namelijk meer delen van het volkstuinencomplex en
(delen van) het naastgelegen bedrijventerrein Vettenoord. Hiervoor is wel eerst een bredere analyse nodig
op (on)mogelijkheden, kansen en risico’s, financiën, verplaatsingsmogelijkheden, aanpak Marathonweg,
etc, etc.
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C4. Baarnhoeve, achter de Winkelhoeve; nu speelplein en Pameijer.
Omschrijving: Locatie volledig omgeven door woninbouw, wordt nu voor meerdere doeleinden gebruikt. De
bebouwing is allemaal 1-laags.
Eigen grond/huidig gebruik: ongeveer 1ha, Op dit moment gebruikt door basisschool, Pameijer,
voetbalveldje, basketbalveldje, speelplaats, groen
Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Er is huidig gebruik wat bij ontwikkeling naar een andere locatie
zou moeten gaan, of meegenomen moet worden in een nieuwe ontwikkeling. De vraag hierbij is of de
huidige panden al aan de levensduur zitten. Het draagvlak in de omgeving voor ontwikkeling zal zeer
beperkt zijn, zeker als er huidige functies als speelplaats, trapveldje, etc verdwijnen.
Financiele risico’s: die wordt hoog ingeschat. Verplaatsing van functies zal het nodige budget vragen, naast
budget voor tijdelijke verplaatsing e.d.
Mogelijkheden: Helemaal afhankelijk van welke functies terug moeten komen. Voor een volledig lege
locatie is een ontwikkeling met appartementencomplex en grondgebonden woningen een optie. Als functies
terug moeten komen die huisvesting vragen, is de optie om gestapeld te bouwen de enige.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Zie bij de beschrijvingen bovenstaand.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
De actieve ontwikkeling van (een deel) van deze locaties betekent inzet op visie, planontwikkeling,
planvoorbereiding, realisatie, etc.
Zodra door het college globale keuzes gemaakt zijn in locaties, zal er een programma worden opgesteld om
het organisatorisch meerjarig te borgen.
Voor de locaties die vallen in de categorie ‘hooghangend fruit’ is visieontwikkeling van belang. Hierbij moet
gedacht worden om personen in te zetten die een brede kijk op stedelijke ontwikkeling hebben, autoriteit en
het vermogen om een verhaal op een goede manier neer te zetten. Gedacht kan worden aan iemand als
stedenbouwkundige Riek Bakker of rijksbouwmeester Floris Alkemade. Dit zou goed opgepakt kunnen
worden in het verlengde van Panorama Lokaal.
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€
€

2023
-

2024
-

€

€

Het ontwikkelen van locaties valt niet in de categorie ombuigingen. Enkele hebben verdienpotentieel, maar
de ‘winst’ moet voornamelijk gezien worden in uitbreiding van het aantal Vlaardingse inwoners. Hiermee
komen er meer rijksmiddelen naar Vlaardingen en is er toename in OZB inkomsten. Daarnaast betekent dat
door realisatie van een woonklasse (middelduur/duur) er een meer evenwichtiger balans in de stad komt.
Dit zal op lange termijn ook positieve effecten hebben op het sociaal domein, de maatschappelijk-culturele
voorzieningen en de lokale economie.
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2.3 Optimalisatie Organisatie
Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Team strategische bedrijfsvoering
Optimalisatie organisatie
1 Flexibele schil verlagen met 25%/focus op taken

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Onze organisatie werkt met budgetsturing en niet met formatiesturing. Budgethouders hebben tot op zekere
hoogte de vrijheid om te schakelen tussen vast en flexibel personeel binnen de financiële kaders. Dit
betekent dat het management beschikt over één personeelsbudget waaruit vaste medewerkers en flexibele
inhuur wordt betaald. Er wordt gestuurd op het totale personeelsbudget (vast + inhuur) en ieder maand
ontvangt het CMT een rapportage om overschrijdingen te voorkomen. Er wordt beperkte inhuur in onze
begroting geraamd, aangezien in de praktijk de inhuur grotendeels gedekt wordt uit de vacature ruimte.
Door de flexibele schil te reduceren, wordt deze keuzevrijheid op de korte termijn beperkt. Op de langere
termijn kan een manager binnen het beschikbare budget, de verhouding tussen vast en flexibel personeel
aanpassen aan de voor zijn/ haar afdeling/ team opgaven.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het verlagen van de flexibele schil met 25% is realiseerbaar, maar betekent wel dat de organisatie op de
korte termijn minder mogelijkheden heeft om fluctuaties in het personeelsbestand te kunnen opvangen. De
toename van inhuur komt mede door een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Door de lage
werkloosheid en de toename van vacatures is de spanning op de arbeidsmarkt nog altijd hoog. Ook neemt
de dynamiek toe en dienen we steeds flexibeler te kunnen inspelen op de ontwikkelingen die in steeds
hoger tempo op ons af komen. Een volledig vaste bezetting van personeel is niet altijd efficiënt, mede door
het gegeven dat er bij opgaven tijdelijke expertise benodigd is. De flexibele schil wordt op dit moment
gebruikt voor:
- Vervanging bij ziekte (zodat de dienstverlening niet in gevaar komt)
- Overbrugging bij vacatures (langere doorlooptijd vanwege krapte op de arbeidsmarkt)
- Tijdelijke (extra) capaciteit bij projecten/opgaven (opvang pieksituaties)
- Inhuur specialistische kennis
Minder beschikbaar budget kan tot gevolg hebben dat de dienstverlening onder druk komt te staan, of dat
doorlooptijden (van projecten/opgaven) langer worden. Op de langere termijn kan het effect zijn dat de
flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie onder druk komt.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Per organisatieonderdeel onderzoeken wat de effecten van het verlagen van de flexibele schil zijn op de
bedrijfsvoering en bestaande afspraken.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
217.016
220.216
Totaal in
€ 217.016
€ 220.216

2023

2024

223.417
€ 223.417

226.618
€ 226.618
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Team Strategische bedrijfsvoering
Optimalisatie organisatie
2 Strategische Personeelsplanning (SPP)/focus op taken

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Organisaties in de publieke sector zijn continu in beweging. Alle veranderingen binnen én buiten een
organisatie hebben invloed op onze personele bezetting, op korte en lange termijn. Aan de slag gaan met
SPP is geen optie meer, maar pure noodzaak om ervoor te zorgen dat in de toekomst de juiste mens op de
juiste plek zit. Dan moeten we denken aan de gewenste formatie en de verwachte bezetting in de toekomst.
Welke afwijkingen zijn er dan? Welke scenario’s kunnen we bedenken om hier adequaat mee om te gaan?
Strategische Personeelsplanning is een hulpmiddel om van ‘de waan van de dag’ te komen naar ‘de beste
oplossing voor de toekomst’ en organisatiedoelstellingen te vertalen naar (HRM)beleid en activiteiten.
Het gaat om de kwantiteit van het personeel (aantallen), de kwaliteit van het personeel (kennis/skills, maar
ook houding), de kosten van het personeel (in relatie tot beschikbare budgetten) en tot slot de flexibiliteit
van personeel (agility/veerkracht). Door het inzetten van strategische personeelsplanning krijgen wij grip op
de personele behoeften, gericht op een duurzame toekomst.
Op korte termijn verwachten we jaarlijks een bezuiniging van 1% van de loonsom te kunnen bezuinigen
door het inzetten van HR -analytics. Hierdoor brengen we niet alleen het heden in beeld, maar ook de
toekomst. Door het hanteren van kwalitatieve en kwantitatieve data en analyses kunnen we sturen op 1%
bezuiniging van de loonkosten per jaar, dus 4% na vier jaar. Voorbeelden hiervan zijn het niet vervangen
van functies na vertrek van een medewerker of door deze functie gedeeltelijk te vervullen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Door het verbinden van een bezuinigingsopgave (1% van de loonsom), wordt er voor de start van de
analyse druk gelegd op de uitkomst en kan SPP wellicht te eenzijdig worden gezien als een kwantitatieve
benadering en een doorrekening in formatie.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Om SPP in de organisatie te kunnen invoeren/benutten:
-

Wordt er een personeelsanalyse van de organisatie gemaakt en deze wordt gekoppeld aan de
gewenste ontwikkelingsrichting;
is een door het management gedragen, visie op de toekomst een belangrijk fundament: wat is de
strategie van de organisatie? Gaat onze dienstverlening of onze manier van werken veranderen?
Wat betekent dit voor houding/gedrag/competenties van medewerkers? Kan ons werk (of
onderdelen van ons werk) in de toekomst met meer of minder mensen worden gedaan, etc.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 360.850
€ 738.500
Totaal in
€ 360.850
€ 738.500

2023

2024

€ 1.130..850
€ 1.130.850

€ 1.537.200
€ 1.537.200
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Bedrijfsvoering
Optimalisatie organisatie
3. Pensioneringen/functiewaarderingen

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Als gevolg van wijzigingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden zijn er in het verleden aan medewerkers
de zogenoemde garantieschalen toegekend conform de geldende cao. Hierbij behoudt de medewerker het
recht op salaris(garanties) bij o.a. functie- en organisatiewijzigingen. Dit ten gevolge van individuele
afspraken of bij wijzigingen van collectieve arbeidsvoorwaarden.
Een van de garanties is een collectieve toezegging geweest als gevolg van de wijziging van een 32,2-urige
werkweek naar een 36-urige werkweek. Alle medewerkers die op 1 januari 2011 in dienst waren, zijn bij
een goede beoordeling geplaatst in de naast hoger liggende functieschaal waarbij perspectief tot het einde
van de functieschaal aan de orde is. Deze medewerkers zijn derhalve (bij goed functioneren) geplaatst in
een salarisschaal die hoger is dan de functieschaal. Deze zogenoemde uitloopschaal is aan alle
medewerkers eenmalig toegekend, ook wanneer er op dat moment reeds sprake was van een
garantieschaal.
Uitwerken o.a.:
Inmiddels hebben vrijwel alle medewerker die recht hadden op deze zogenoemde uitloopschaal het
maximum bereikt en wordt deze constructie niet meer toegepast. Echter zijn er nu nog wel medewerkers
welke meer dan twee schalen hoger worden uitbetaald dan waar de functie formeel in is gewaardeerd.
Van een groot deel van deze medewerkers is de pensioendatum binnen 4 jaar vastgesteld. Dit betekent dat
bij uitdiensttreding door pensionering er een kostenbesparing volgt, omdat bij eventuele nieuwe invulling er
niet boven de gewaardeerde functieschaal wordt betaald.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De kostenbesparing dient zich gefaseerd aan en wordt bij iedere pensionering of een andere vorm van uitdiensttreding gedeeltelijk gerealiseerd.
Aangezien de AOW-data vastgesteld zijn is het mogelijk om hier de kostenbesparing door te realiseren de
komende drie jaar.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 20.226
€ 101.196
Totaal in
€ 20.226
€ 101.196

2023

2024

€ 160.971
€ 160.971

€ 275.675
€ 275.675
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Team Strategische bedrijfsvoering
Optimalisatie organisatie
4 Concern opleidingsbudget

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het opleidingsbudget van medewerkers is onderverdeeld in:
-

De afdelingsbudgetten (omvang per afdeling wordt bepaald door het aantal medewerkers)
bedoeld om de meer vakgerichte trainingen, workshops, teamontwikkeling en seminars te
financieren;
Het concern opleidingsbudget; bedoeld voor de afdeling overstijgende trainingen en
ontwikkelingen (voor de besteding van dit budget wordt een opleidings(jaar)plan opgemaakt).

Het concern opleidingsbudget is de afgelopen jaren niet volledig benut. De verschillende
afdelingsbudgetten hebben de afgelopen jaren wel onder druk gestaan. Door een herverdeling van de
opleidingsbudgetten tussen de afdelingen en het concern budget, kan het totale budget voor opleidingen
worden teruggebracht en blijft de organisatie in staat om te investeren in de ontwikkeling van de
medewerkers.
Na analyse van de voorgaande jaren stellen wij een bezuiniging voor op het concern opleidingsbudget van
€ 75.000 in 2021. In verband met de uitwerking van strategische personeelsplanning (SPP) wordt er na
een personeelsanalyse een ontwikkelingsrichting bepaald. Hierdoor wordt er voorgesteld om eenmalig in
2021 een bezuiniging door te voeren.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Dit voorstel is realiseerbaar. Bij het opstellen van het komende opleidingsjaarplan wordt er in overleg met
het management keuzes gemaakt.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Er zijn geen nadere uitwerkingsacties.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 76.275
Totaal in
€ 76.275 €

2023

€

2024

€
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Bedrijfsvoering
Optimalisatie organisatie
6. Versobering secundaire arbeidsvoorwaarden

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Jaarlijks worden er een 3-tal evenementen georganiseerd door en voor medewerkers, college- en
raadsleden van de gemeente Vlaardingen. De evenementen bestaan uit een zomerbarbecue, een
kerstattenties en een eindejaarsfeest. Voor dit jaar is het budget begroot op €50.000,-. Tevens is er voor de
afdelingen een jaarlijks budget gereserveerd in de Werkostenregeling (WKR) waarbij € 75,- per
medewerker is gereserveerd.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
2020 is een bijzonder jaar. Een jaar waarin Covid-19 haar intrede deed en de wereld(economie) even
“stilstond”. Dit is geen gemakkelijke tijd en dit heeft impact op zowel de organisatie als de medewerker. Het
door laten gaan van alle activiteiten, met het oog op de huidige financiële positie is op dit moment niet
opportuun. Daarnaast is het organiseren van een barbecue en eindejaarsfeest conform de geldende
richtlijnen van het RIVM zeer lastig te realiseren.
Voorgesteld wordt om de zomerbarbecue en het eindejaarsfeest geen doorgang te laten vinden. Dit levert
een kostenbesparing op van € 30.000,-.
Hiermee wordt dit jaar uitsluitend de kerstattentie aangeboden aan de medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers met een overeenkomst bij de gemeente Vlaardingen. De kosten hiervoor worden geschat op €
19.000,- Hiermee hopen wij op een gepaste wijze een blijk van waardering te kunnen geven als gevolg van
de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers.
In voorgaande jaren werd dit kerstpakket aangeboden in de vorm van een beschikbaar gesteld bedrag ter
waarde van € 25,- wat bij Vlaardingse ondernemers kan worden besteed. Voorgesteld wordt om deze
kerstattentie in 2020 aan te bieden aan het personeel, de raadsleden het college. In deze situatie waarbij
ondernemers financiële schade ondervinden tgv de Coronamaatregelen kunnen we via deze manier onze
lokale ondernemers steunen.
In het kader van uniformiteit en de WKR is vastgesteld dat bij team-/ afdelingsuitjes max. € 75,- per
medewerker per jaar wordt gereserveerd wat jaarlijks € 35.000,- aan kosten met zich meebrengt. Een
versobering van dergelijke activiteiten is gelet op de situatie op zijn plaats. Voorgesteld wordt om het budget
per medewerker aan te passen naar € 40,- per jaar wat een besparing met zich meebrengt van +/- €
16.000,Met het resterende bedrag blijft de mogelijkheid bestaan om een gedegen uitje te organiseren wat de
teambuilding ten goede komt.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 46.782
Totaal in
€ 46.782 €

2023

€

2024

€
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Bedrijfsvoering
Optimalisatie organisatie
7. Organisatiewijziging (extra besparing t.o.v. herstelplan)

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
De functies van afdelingsmanager IF&V, afdelingsmanager Middelen, teammanager HRM en teammanager
Communicatie zijn niet vervuld. Door het niet invullen van deze vacatures en de verdeling van
bevoegdheden op een andere wijze vorm te geven binnen de huidige personele bezetting vindt er een
financiële efficiëntieslag plaats.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De taken van de genoemde managementfuncties zijn reeds belegd bij de MT-leden van het team IF&V en
team Bedrijfsvoering en de senior-adviseurs van HRM en Communicatie. De bezuiniging op het P-budget
wordt hiermee gerealiseerd conform het herstelplan:
2021: € 100.000
2022: € 150.000
2023: € 200.000
2024: € 200.000
Het niet vervullen van de bovengenoemde functies levert een extra bezuiniging op zoals genoemd in de
tabel in de onderste kolom.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 217.709
€ 170.027
Totaal in
€ 217.709
€ 170.027

2023

2024

€ 119.723
€ 119.723

€ 122.057
€ 122.057
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Bedrijfsvoering
Optimalisatie organisatie
8. Niet invullen functie directeur Bedrijfsvoering

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het niet vervullen van de functie directeur Bedrijfsvoering
Uitwerken o.a.:
Met wederzijds goedvinden is overeengekomen met de directeur Bedrijfsvoering dat hij per 1 juli 2020 is
vrijgesteld van werk. De herindeling van de organisatie en het herbeleggen van de taken van de genoemde
directeur (wat reeds in gang is gezet), biedt de mogelijkheid om deze functie te laten vervallen. De
uitvoering van de taken welke belegd waren bij de genoemde directeursfunctie zijn gewaarborgd.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het vertrek van de directeur Bedrijfsvoering is, op initiatief van het college van B&W, overeengekomen
middels een beëindigingsovereenkomst.
Voorafgaand aan de uitdienstdatum zijn de werkzaamheden waargenomen door diverse medewerkers
binnen de organisatie.
De taken die toebedeeld waren aan de directeur Bedrijfsvoering zijn reeds ondergebracht bij CMT-leden en
het team Bedrijfsvoering. Dit betekent een verzwaring voor de medewerkers gelet op een uitbreiding van
hun takenpakket.
Dit vraagt flexibiliteit en breidt het takenpakket uit van de CMT-leden en adviseurs van de afdeling
Bedrijfsvoering om de taken van de directeur te waarborgen. Echter door de bredere verdeling van de taken
is het risico dat de continuïteit niet geborgd blijft beperkt.
Tot op heden is er geen reden om aan te nemen dat door de structuurwijziging dat de continuïteit in het
geding komt.
Als gevolg van de overeengekomen bepalingen in de beëindigingsovereenkomst dient de besparing zich
aan per 1 januari 2021. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 155.000,-

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 159.805
€ 163.525
Totaal in
€ 159.805
€ 163.525

2023

2024

€ 166.935
€ 166.935

€ 170.190
€ 170.190

56

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Strategische Bedrijfsvoering
Optimalisatie Organisatie
9. Diverse Posten

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het stafbudget van de afdeling Strategische Bedrijfsvoering kent een budget van 86.400 voor de aankoop
en/of huur van apparatuur. De afgelopen jaar zijn op deze post geen kosten geboekt en navraag/onderzoek
levert geen informatie op over een concreet bestedingsdoel van deze post. Het voorstel is dan ook om deze
post per 2021 in zijn geheel structureel vrij te laten vallen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De post huur / aankoop apparatuur heeft de vorige boekjaren weleens gediend ter dekking bij overschrijding
op de post advieskosten en de post overige diensten derden. Het gaat in deze om relatief kleine
overschrijding van ca 10.000 tot 40.000, maar het is goed om hier notie van te nemen.
De vrijval van sec de post huur / aankoop apparatuur kent niet geen risico en is per 2021 realiseerbaar.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
De uitwerking betreft de aframing van deze post van 86.400, codering is 60402010/4380024.
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 87.869
€ 89.165
Totaal in
€ 87.869
€ 89.165

2023

2024

€ 90.461
€ 90.461

€ 91.757
€ 91.757
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2.4 Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen
Optimalisatie ICT/Facilitair/Interne en externe dienstverlening
55 Vermindering telefonische bereikbaarheid Servicedesk

Wettelijke taak

Nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Beschrijving wat er vervalt, versobert ect
Op dit moment wordt de dienst Servicedesk geleverd via twee kanalen, te weten de Self Service
Portal van Topdesk (24/7 bereikbaar) en via het interne telefoonnummer 4444 (van 07.30 uur tot
17.00 uur bereikbaar) bezet door 3 servicedeskmedewerkers.
Het huidige selfservice gebruik is 56,7% op een totaal van 16791 meldingen in het afgelopen jaar.
Volgens klassieke communicatiekanalen, zoals telefoon en balie, kost het aannemen van een
melding, eerste verslaglegging en het doorzetten van de melding gemiddeld 20 minuten. Om aan de
norm van 70% selfservice te voldoen (opgenomen in de roadmap ICT/Servicemanagement van 2020)
kan er een efficiencyslag gemaakt worden voor 13,3% van alle meldingen ( ca. 2233 meldingen)
Daarmee zou een tijdbesparing van 744 uur per jaar gerealiseerd kunnen worden. Bij een werkweek
van 36 uur, betekent dat een efficiencyslag van 0,5 FTE (1 FTE = gem. 1440 uur/ €52000)
Bron: TOPdesk Service Excellence nulmeting Gemeente Vlaardingen – januari 2020
Op basis van de analyse van binnenkomende aantallen calls per werkdag/per uur (zie bijlage) zien
we dat – uitzonderingen daar gelaten - het aantal telefoontjes per uur < 10 is.
Op basis van bovenstaande gegevens is het voorstel om
- Gebruik selfservice te promoten en daarmee gebruik te verhogen
- Telefonische bereikbaarheid terug te brengen van 07.30 uur tot 12.30 uur (eveneens te
realiseren efficiencyslag van 0,5 FTE (€52000)
Effecten intern en extern op de dienstverlening
De dienstverlening aan de interne organisatie VLD en SOW kan - gelet op de bovenvermelde
omstandigheden - worden gecontinueerd. Bij afwezigheid door vakanties of ziekte wordt de
dienstverlening kwetsbaarder, hetgeen zal resulteren in mogelijk langere wachttijden aan de telefoon.
Medewerkers van de Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts zullen zelf meer gebruik dienen te
maken van de Self Service Portal van TOPdesk om een beroep te doen op de dienstverlening.
Effecten op ambities
Binnen nu en een jaar zullen de bedrijfsvoeringsfuncties van Stroomopwaarts, die nu door de
gemeenten worden verzorgd, overgeheveld worden naar Stroomopwaarts. Met dit voorstel
anticiperen we op het verminderen van capaciteit voor de dienst Servicedesk vanwege die
overheveling van ICT-dienstverlening.

De gemeente Vlaardingen koerst af op een cloudmigratie, waardoor de ICT-diensten door een
Managed Service Provider zullen worden overgenomen. De dienst Servicedesk maakt daar
onderdeel van uit.
Impact op capaciteit
Het aantal extern ingehuurde servicedeskmedewerkers terugbrengen van 3 naar 2.
Concreet: 1 inhuurkracht minder (opzegtermijn van 1 maand)

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
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Beschrijving
De dienstverlening aan de interne organisatie VLD en SOW kan - gelet op de bovenvermelde
omstandigheden - worden gecontinueerd. Bij afwezigheid door vakanties of ziekte wordt de
dienstverlening kwetsbaarder, hetgeen zal resulteren in mogelijk langere wachttijden aan de telefoon.
Draagvlak
De OR heeft in haar advies cloudmigratie expliciet aangedrongen op aanwezigheid van de
servicedesk in de gebouwen. Het gaat hier echter om de dienst Servicedesk. Vanaf half maart jl.
werken alle 3 de (externe) servicedeskmedewerkers vanuit huis. Vanuit 3 verschillende locaties in
Nederland wordt de dienst Servicedesk door deze medewerkers geleverd.
Tijd
De maatregel is - met inachtneming van opzegtermijn van 1 maand - per direct te realiseren

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Uit dienst procedure starten door mutatie in MijnHRM

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2021
-

2022
-

2023
-

2024
-

€ 101.700
€ 101.700

-

-

-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen
Optimalisatie ICt/Facilitair/Interne en externe dienstverlening
56 Vermindering inhuur Werkplekondersteuner

Wettelijke taak

Nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Beschrijving wat er vervalt, versobert ect
Het aantal flexplekken is, gelet op de 1,5 meter maatregelen, in de gebouwen met meer dan de helft
afgenomen. Daarmee ook het aantal medewerkers dat aanwezig is.
Het aantal meldingen voor Werkplekondersteuning is navenant gedaald. Daarmee kan worden
bespaard op de dienst Werkplekondersteuning. (ter onderbouwing: in de afgelopen periode was een
medewerker door ziekte een aantal maanden uit de roulatie. Toen is de dienst
Werkplekondersteuning eveneens door twee medewerkers probleemloos gedraaid)
Effecten intern en extern op de dienstverlening
De dienstverlening aan de interne organisatie VLD en SOW kan - gelet op de bovenvermelde
omstandigheden - worden gecontinueerd. Bij afwezigheid door vakanties of ziekte wordt de
dienstverlening kwetsbaarder, hetgeen zal resulteren in mogelijk langere doorlooptijden bij te plannen
werkzaamheden (bv. uitleveren bestellingen)
Effecten op ambities
Binnen nu en een jaar zullen de bedrijfsvoeringsfuncties van Stroomopwaarts, die nu door de
gemeenten worden verzorgd, overgeheveld worden naar Stroomopwaarts. Met dit voorstel
anticiperen we op het verminderen van capaciteit voor de dienst Werkplekondersteuning vanwege die
overheveling van ICT.
Daarnaast koerst de gemeente Vlaardingen op een cloudmigratie, waardoor de ICT-diensten door
een Managed Service Provider zullen worden overgenomen. De dienst Werkplekondersteuning
maakt daar onderdeel van uit. Minder inzet op de dienst Werkplekondersteuning zal daarmee ook
een kostenbesparing opleveren.
Impact op capaciteit
Het aantal werkplekondersteuners terugbrengen van 3 naar 2.
Concreet: 1 inhuurkracht minder (opzegtermijn van 1 maand)

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Beschrijving
De dienstverlening aan de interne organisatie VLD en SOW kan - gelet op de bovenvermelde
omstandigheden - worden gecontinueerd. Bij afwezigheid door vakanties of ziekte wordt de
dienstverlening kwetsbaarder, hetgeen zal resulteren in mogelijk langere doorlooptijden bij te plannen
werkzaamheden (bv. uitleveren bestellingen).
Draagvlak
De OR heeft in haar advies cloudmigratie expliciet aangedrongen op aanwezigheid van
werkplekondersteuning in de gebouwen.
Tijd
De maatregel is - met inachtneming van opzegtermijn van 1 maand - per direct te realiseren

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Uit dienst procedure starten door mutatie in MijnHRM
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2021
-

2022
-

2023
-

2024
-

€101.700
€101.700

-

-

-

€ € € €
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
57 Cloudmigratie

Wettelijke taak

Nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Volledige cloudmigratie ICT Vlaardingen
De dienst Automatisering, de dienst Servicedesk, de dienst Werkplekondersteuning en de dienst
functioneel applicatiebeheer maken onderdeel uit van de cloudmigratie. Vlaardingen heeft geen eigen
rekencentrum en maakt gebruik van een extern dienstverlener (MSP). Vlaardingen bouwt een eigen
regieorganisatie op om regie te voeren op samenhang en data.
Het leveren van de ICT en de ondersteuning van gebruikers worden onderdeel uitmaken van het
programma van eisen en zullen geborgd worden door en bij een MSP tegen voor de gemeente
Vlaardingen zo gunstig mogelijke prijs-/kwaliteitverhouding (de Wat-vraag). Uiteindelijk is de wijze
waarop een MSP de dienst uitvoert (de HOE-vraag) ter bepaling van de MSP. Zolang dit past binnen
de (contract) afspraken met de gemeente als opdrachtgever. Een en ander is uitgewerkt in
onderstaand schema.

Beschrijving wat er vervalt, versobert ect
Cloudtechnologie op termijn een besparing op de ICT kosten. De Cloud gerelateerde ICT kosten
bedragen momenteel jaarlijks circa € 7,2 miljoen. Wanneer de migratie naar de Cloud (januari 2022)
heeft plaatsgevonden dalen deze kosten naar circa € 5,9 miljoen per jaar. De besparing vanaf 2022
bedraagt derhalve € 1,3 miljoen per jaar. Het vraagt een investering van € 1,7 miljoen
Effecten intern en extern op de dienstverlening
 Oplossing voor achterstallig onderhoud en verwaarloosde infrastructuur
 Oplossing voor ontbreken van Penetratietesten en kwetsbaarhedenscan
 Oplossing voor Continuïteit- en uitwijkplannen voor kritieke IT-voorzieningen
 Daarnaast zijn in het plan Cloudmigratie extra middelen opgenomen voor ICT beveiliging
Effecten op ambities
Geen
Impact op capaciteit
De impact van deze Cloudstrategie betreft team ICT op de onderdelen:
Automatisering, Werkplekondersteuning, Servicedesk en team Informatiemanagement op het
onderdeel applicatiebeheer (FAB).
Voor de teams Facilitaire Voorzieningen en Informatie Beheer heeft de Cloudmigratie geen effect op
het functiehuis en formatie. De uitwerking op het functiehuis en de formatie is terug te lezen in de
businesscase.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
 Door uitstel van besluitvorming is er sprake van een het later realiseren van de
ombuigingstaakstelling.
 De feitelijke realisatie van de taakstelling is afhankelijk van de mate waarin de markt de
uitvraag kan beantwoorden mogelijk kan dienstverlening moeten versoberen.
 Hosting sow ontvlechting moet samen lopen met cloudmigratie.
Draagvlak
De OR heeft positief geadviseerd.
Tijd
Na besluitvorming minimaal anderhalf jaar.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Sociaal statuut& plan / aanbestedingstraject / kwartier maken

€
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ € €

2021
-1.698.390

2022
-

2023
-

2024
-

-

1.295.160
1.295.160

1.366.335
1.366.335

1.385.910
1.385.910

- 1.698.390
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen leeg
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
58 Applicatielandschap saneren

Wettelijke taak

Nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
- Bij implementatie van nieuwe /vervangende of beschikbaar komen van SAAS optie van
applicaties alleen de standaard versie aanschaffen.
- Scan op nut en noodzaak van applicaties en waar mogelijk contracten beëindigen
Beschrijving wat er vervalt, versobert ect
- Maatwerk in applicaties
Effecten intern en extern op de dienstverlening
Dienstverleningsvisie is leidend bij de functionele inrichting. Het effect kan zijn dat een gebruiker
vaker moet klikken/ gebruik moet maken van een standaard sjabloon/ minder sjablonen
Effecten op ambities
Geen
Impact op capaciteit
Minder kosten bij upgrades/ updates omdat maatwerk altijd bij updates apart berekend wordt. Minder
applicatiebeheer minder testen en minder ondersteuning
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
- Medewerkers zijn nu gewend aan een bepaalde werkwijze.
- Doorlooptijd afhankelijk van lopende contracten of termijn naar nieuwe applicatie/ vervanging
van huidige applicatie/ beschikbaar komen van SAAS optie
- Budgetten applicatiebeheer staan nu al onder druk. Vrijgekomen middelen moeten
aangewend worden om dreigende tekorten op te vangen.
- Veel kosten ook in aanschaf en onderhoud koppelingen tussen applicaties.
- ESB en common ground zijn oplossingen maar vragen investering. Dit is opgenomen in
digitaliseringsbudget maar voor na 2023 ??
Draagvlak
Tijd

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
- Voor OW en Zaakgerichtwerken kan de besparing t.o.v. de huidige contracten snel zichtbaar
worden
- Inzet van procesplein inclusief lean traject op processen geeft inzicht welke processen dusdanig
gelijk zijn dat zij in een informatiesysteem kunnen bijv. VIS in Key2.
- Onderzoek naar gebruik van applicaties en gebruik.
- Geen aanschaf door vakafdelingen

Totaal ombuigingen per voorstel nader te bepalen.

€ € € €
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel 59
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

IFV
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
59 Aanpassen werkplekconcept

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (Wat behelst het? Wat vervalt er?)
Op dit moment kan niet bepaald worden wat de besparing oplevert als we naar een ander werkplekconcept
gaan. Het CMT zal eerst een opdracht moeten verstrekken voor het uitwerken van een toekomstbestendig
werkplekconcept. Eén scenario hierbij is dat de thuiswerkplek de nieuwe werkplek wordt. Dat vraagt om
een investering (aanpassen sturingsfilosofie en mandaatregeling, digitalisering en inzet van robotica en
uitgifte van passende middelen) en zal op termijn efficiency kunnen opleveren (minder
reiskostenvergoeding, minder werkplekken nodig binnen kantooromgeving etc etc). In dit format kan dus nu
geen concrete bedragen genoemd worden.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Dat is afhankelijk welk ambitieniveau gekozen wordt.
Effect op capaciteit
Idem.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Dit is een verandertraject als het CMT de opdracht verstrekt en op basis van de uitwerking tot een
aanpassing komt van het werkplekconcept. Daarbij gelden de gebruikelijke risico’s die bij een
verandertraject horen.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Zie uitwerking voorstel.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal
-

2023
-

2024
-

-

-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel 60
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

IFV
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
60 Representatieve ondersteuning college
JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
De raads-, college- en CMT-leden krijgen tijdens hun overleggen koffie aangeboden. Deze dienstverlening
wordt verzorgd door medewerkers van SOW (participatie) en Embrace (hostess).
Voorgesteld wordt om deze dienstverlening aan college- en CMT-leden stop te zetten. Zij moeten in het
vervolg zelf koffie halen, ook voor hun extern bezoek. Onder bepaalde voorwaarden kan vooraf
koffiedienstverlening aangevraagd worden. Ook kan bekeken worden of het bestuurssecretariaat een rol
krijgt bij het verzorgen van koffie. Voor de raadsvergaderingen behouden we deze dienstverlening.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Het heeft effect op de ‘buitenwereld’ als collegeleden zelf koffie moeten halen voor bezoekers.
Daarnaast heeft dit een negatieve impact op maatschappelijk ondernemerschap door de gemeente als we
geen gebruik meer maken van SOW. Minder inzet van jobcarving. Omzetverlies SOW kan leiden tot
stijging van de deelnemersbijdragen aan de deelnemende gemeentes.
Effect op capaciteit
Afhankelijk van frequentie vooraf bestellen van koffie kan het effect veroorzaken dat er meer verzoeken
komen voor de die capaciteitsinzet is duurder.
De mogelijkheid bestaat dat het bestuurssecretariaat een rol kan spelen in deze koffiedienstverlening en
dat betekent (andere) capaciteitsinzet.
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Deze ombuiging kan relatief snel gerealiseerd worden. Er geldt een opzegtermijn van een maand voor de
SOW-medewerkers.
Daarnaast worden de afspraken met Embrace aangepast. Zij zullen alleen ondersteuning verlenen tijdens
raadsvergaderingen.
Kostenreductie door deze ombuiging leidt tot het risico dat er kostbaar tijdverlies optreedt. Er moet immers
zelf koffie gehaald worden en dat gaat ten koste van overlegtijd.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Er moet gekeken worden in hoeverre bestuurssecretariaat een rol kan spelen in het begeleiden van
bezoekers voor de collegeleden en het serveren van koffie of andere (warme) drank.
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 20.340
€ 20.640
Totaal in
€ 20.340
€ 20.640

2023
-

2024
-

?
€ 20.940
€ 20.940

?
€ 21.240
€ 21.240
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel 61
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

IFV
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
61 Wagenparkbeheer

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
De gemeente Vlaardingen least en beheert een aantal auto’s, die in gebruik zijn door verschillende teams.
IFV heeft 1 Renault Kangoo ZE in eigen beheer en wordt gebruikt door werkplekondersteuners en
huismeesters voor werkzaamheden naar andere locaties van de gemeente en/of SOW. Voor SOW geldt
dat Team ICT (werkplekondersteuning) de hosting verzorgt. Eén lease-auto wordt door GEO gebruikt.
Daarnaast heeft IFV 2 leaseauto’s die gebruikt kunnen worden door VLD-medewerkers als dienstauto.
Team Toezicht & Handhaving heeft nu 3 voertuigen (lease) + 1 Peugeot Partner in eigen beheer.
Team Veiligheid (OVD) heeft 1 voertuig, nu nog in eigen beheer en de wens vanuit het team is om deze
auto te vervangen.
Er zijn in totaal 3 auto’s in eigen beheer. Voorgesteld wordt om deze auto’s te verkopen, omdat we nu
jaarlijks onderhoudskosten betalen. Bij vervanging moet gekeken worden of dit noodzakelijk is. Team
Veiligheid heeft al aangegeven dat deze vervanging noodzakelijk is (door een lease-auto).
Daarnaast least de gemeente nu 6 auto’s.
Team Wijkbeheer beheert eigen voertuigen, maar zitten ook bijzondere voertuigen zoals strooiwagens ed.
Deze zijn niet meegenomen in dit ombuigingsvoorstel.
Afhankelijk van noodzakelijkheid om eigen auto’s wel of niet te vervangen en het aantal leaseauto’s te
verminderen, kan bepaald worden wat de daadwerkelijke besparing is.
Voorbeeld: Als IFV de leasecontracten voor de twee dienstauto’s stopzet, dan levert dat een besparing van
€11.000 op. Daarnaast levert het verkoop van de eigen auto’s ook wat op, maar dat is eenmalig.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Het verminderen van het gebruik van auto’s heeft direct effect op het uitvoeren van werkzaamheden voor
e
de verschillende teams. Als de 4 auto van team T&H niet vervangen wordt, dan is de vraag of de
doelstellingen van dat team behaald worden. Zij zouden (meer) gebruik moeten maken van andere
transportmiddelen (scooters, fietsen e.d.). Als we de twee dienstauto’s niet meer hebben, dan moeten
medewerkers een alternatief transportmiddel gebruiken, zoals de dienstfiets, OV of eigen auto. Bij het
laatste wordt het verzekeringstechnisch complex, ivm aansprakelijkheid werkgever.
Effect op capaciteit
Bij minder gebruik van auto’s kan het effect hebben op werkuitvoering en dus mogelijk capaciteit.
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De verkoop van auto’s kan alvast in gang gezet worden. Maar er zal eerst onderzoek moeten plaatsvinden
wat het verminderen van wagenpark betekent voor de uitvoering van de werkzaamheden van de teams.
Daarvoor moet eerst bekeken worden wat de behoeft en eisen zijn en op basis daarvan kan bepaald
worden hoeveel (lease)auto’s we als gemeente daadwerkelijk nodig hebben.
Kostenreductie door deze ombuiging leidt tot het risico dat er kostbaar tijdverlies optreedt. Er moet gezocht
worden naar andere alternatieve transportmiddelen. We lopen daarbij het risico op dat we als werkgever
aansprakelijk zijn als medewerker hun eigen voertuig gebruiken om een dienstopdracht uit te voeren.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Er moet gekeken worden met de teams Veiligheid, Toezicht & Handhaving, ICT (WPO), IM (Geo) en
Facilitaire Voorzieningen naar wat de noodzakelijke behoefte is. Daarbij moet rekening gehouden worden
met de duurzaamheidseisen.
Er kan nu niets concreet voorgesteld worden omdat op dit moment niet duidelijk is wat noodzakelijk is. Op
het moment dat we een dienstauto stopzetten (los van de boete die we moeten betalen voor eerder
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beëindigen van leasecontract) moeten we de processen anders organiseren. We willen dat juist andersom
doen. Eerste de behoefte en noodzakelijkheid bepalen en dan pas schrappen.
Beheer en onderhoud zijn een onderdeel van het leasecontract. In het bovenstaand voorbeeld van IFV kan
€11.000 bespaard worden. Maar dat heeft grote gevolgen, vooral voor andere afdelingen/teams. Zowel
T&H als Veiligheid hebben aangegeven dat hun werkzaamheden in gevaar komen als ‘hun’ auto’s niet
vervangen worden. Het raakt andere doelstellingen op het vlak van gemeentelijke veiligheid. Eerste stap
zou zijn om de eigen auto’s te verkopen en vervolgens te bepalen of het huidige lease wagenpark
voldoende is.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven (om
op te starten)
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Nog nader
Nog nader
te bepalen
te bepalen
Totaal

2023

2024

-

-

Nog nader
te bepalen

Nog nader
te bepalen
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel 62
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

IFV
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
62 Flexibel budget Informatiebeheer
JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
Team Informatiebeheer heeft op dit moment een flexibele schil van 200k. Er wordt voorgesteld om 50k
hierop te besparen.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Tot nu toe is de flexibele schil gebruikt om vooral externe expertise in te huren op het gebied van
informatiebeheer. In de afgelopen jaren liep informatiebeheer behoorlijk achter op de ontwikkelingen. De
gemeente Vlaardingen voldoet op dit moment niet aan verschillende wet- en regelgeving, zoals de
Archiefwet en AVG. Deels komt het door het werken met huidige documentmanagementsysteem
(Verseon), maar anderzijds ook door het gebrek aan bewustwording van en verantwoordelijkheid t.a.v.
archivering en dossiervorming.
Er zijn op dit moment grote achterstanden in het archiveren van fysieke en digitale bestanden, die op
termijn of vernietigd moeten worden of overgedragen worden aan het Stadsarchief. Volgend jaar gaan we
proces- en zaakgericht werken en wordt de werkwijze anders en beter gemonitord. IB zit nog wel met een
erfenis dat weggewerkt moeten worden. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten worden in het veranderen
van houding en gedrag door het invoeren van kwaliteitszorg. Voor een deel is dat meegenomen in het
memo digitalisering en het budget voor Zaakgericht werken, maar voor een ander deel is het verstandig om
een reserve te behouden in 2021 en 2022.
Effect op capaciteit
Bij vermindering van het budget met €50.000 duurt het langer om deze achterstanden weg te werken.
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Zolang we nog in de voorbereidingsfase zitten voor het proces- en zaakgericht werken en in de eerste
implementatiefase (2021) is het noodzakelijk dat er nog niet bespaard wordt op het flexibele P-budget van
IB. Het gaat hier om het wegwerken van achterstanden en investeren in gedragsverandering. De ombuiging
vindt dan plaats vanaf 2023.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Verdere uitwerking is nodig hoe het flexibele budget optimaal gebruiken voor 2021 en 2022.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven
(om op te starten)
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal
€0
€0

2023
-

2024
-

€ 52.350
€ 52.350

€ 53.100
€ 53.100
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen
Optimalisatie ICT/Facilitair/Interne en externe dienstverlening
63 Minder projecten, minder externe inhuur van projectleiders

Wettelijke taak

Nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Beschrijving wat er vervalt, versobert ect
1. Inleiding
Op dit moment bestaat het Project Management Office binnen de afdeling I&FV uit 5 technisch
projectleiders. Drie vaste medewerkers en twee extern ingehuurde professionals.
2. Projectportfolio
Een van de extern ingehuurde technisch projectleiders is full time belast met projectmanagement
i.h.k.v. de Omgevingswet en het zaakgericht werken.
Kosten hiervoor worden (deels) betaald uit het budget van het programma.
De andere ingehuurde technisch projectleider heeft een aantal klant(3)- en I&FV(2)-projecten in
portefeuille. Een deel daarvan bevindt zich in een afrondende fase.
3. Herverdelen van werk
Gelet op het huidige! portfolio aan projecten en anticiperend op de komende maanden, waarin de ICT
Ontvlechting, Oracle migratie en de Windows10 implementatie zal worden afgerond, is herverdeling
van projecten naar de vaste technisch projectleiders nu al mogelijk, waardoor er met één externe
projectleider minder kan worden gewerkt.
Effecten intern en extern op de dienstverlening
1. Opdrachtgevers bepalen én betalen
Bij het uitvoeren van klantprojecten zal de klant de uren voor een projectleider moeten gaan betalen.
Een voorbeeld is het project Roosterplanning dat in opdracht van team Handhaving destijds is
uitgevoerd en waarvoor de uren voor de projectleider waren geoffreerd. Na afronding van het project
zijn deze gefactureerd aan de vakafdeling.
2. Minder klantprojecten
Gelet op de noodzaak van financiële ombuigingen in de gemeente Vlaardingen is de verwachting dat
er minder klantprojecten zullen zijn.
3. Transitie van bedrijfsvoeringsfuncties SOW
Gelet op de transitie van bedrijfsvoeringsfuncties van hostende gemeenten naar SOW zal er minder
technische projectleiding vanuit ICT Hosting nodig zijn. Zoals recent nog de implementatie van MS
Teams voor een technisch projectleider vanuit ICT Hosting is geleid, zal dat vanaf medio 2021 niet
meer nodig zijn.

Effecten op ambities
De gemeente Vlaardingen koerst af op een cloudmigratie, waardoor de ICT-diensten door een
Managed Service Provider zullen worden overgenomen. Hierdoor zal er een verschuiving optreden
van technisch projectmanagement naar business projectmanagement.
Impact op capaciteit
Het aantal ingehuurde projectleiders terugbrengen van 2 naar 1.
Concreet: 1 inhuurkracht minder (opzegtermijn van 1 maand)

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
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Beschrijving
Bij het opstarten van nieuwe projecten zitten er geen projectleiders meer op de bank bij I&FV. Er zal
per project moeten worden geoffreerd wat de kosten van projectleiding zijn. Als er geen interne
projectleider beschikbaar is zal er per opdracht moeten worden ingehuurd.
Draagvlak
Door het per project moeten inhuren van projectleiding zal er rekening gehouden moeten worden met
iets meer doorlooptijd
Tijd
De maatregel is - met inachtneming van opzegtermijn van 1 maand - per direct te realiseren

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Uit dienst procedure starten door mutatie in MijnHRM

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2021
-

2022
-

2023
-

2024
-

€ 111.870
€ 111.870

-

-

-

€ € € €
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen leeg
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
64 Optimaliseren werkprocessen

Wettelijke taak

nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
 We weten niet hoe we nu werken, processen zijn onbekend, daar zit zeer waarschijnlijk
besparingsgoud: ontdubbelen en uniform maken van dezelfde processtappen bij
teams/afdelingen, heeft een stap toegevoegde waarde, overhead afbouwen etc ect.
 Processen 1:1 overnemen van andere gemeenten die ons voor gingen (ontvetten van onze
processen).
 Inzetten op stringente rationalisatie van het i-landschap: hergebruik en ontdubbelen
(gebruiksvriendelijkheid is dan minder belangrijk), dit direct koppelen aan de (verbeterde)
processen. Actief afbouwen van onze dure legacy software.
 Inzetten op standaard oplossingen en oplossingen met een lage TCO (geen kers meer op de
taart). Dit zit ook in de zaakgericht werken business case en deze is positief.
 Bij repeterende systeemhandelingen in processen: inzetten op Robotic Proces Automation
(RPA) = minder FTEs?

Beschrijving wat er vervalt, versobert
Dubbele stappen
Dubele applicaties
Arbeidsplaatsen link met SPP
Effecten intern en extern op de dienstverlening
Inzet van RPA geeft burger sneller gevraagde dienst zie DSW declaratie afhandeling
Effecten op ambities
Verbetering dienstverlening
Impact op capaciteit
Administratieve functies vallen weg

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
We weten niet hoe we nu werken dus ook niet of het al efficiënt is
Personeel ziet werk verdwijnen
Zie 58.
Meerjaren traject
Draagvlak
Tijd

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Koppelen aan procesplein en uitbreiden met lean-traject

Totaal ombuigingen per voorstel
N.t.b.

€ € € €
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel 65
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

IFV
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
65 Kantoorartikelen

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
Team Facilitaire Voorzieningen is verantwoordelijk voor het verzorgen van kantoorartikelen en beheert op
dit moment het budget hiervoor. Kantoorartikelen zijn te vinden in de kantoorartikelenkast, waar
medewerkers zelf benodigdheden uit kunnen halen, zoals schrijfgerei, notitieblok etc. Het gaat hier om
basisassortiment. Alles buiten dit assortiment kunnen medewerkers via secretariaten aanvragen, maar
wordt dit nog getoetst door team FV.
Daarnaast wordt uit dit budget ook briefpapier en enveloppen betaald. En daar kan op bespaard worden.
Dit ombuigingsvoorstel heeft een link met format 66
Er kan nog verder bespaard worden op drukwerk. Deel van deze kosten worden door de afdelingen betaald
(zie hieronder).
Directie

€

8.192,75

Griffie

€

1.066,75

I&FV

€

25.445,00

MO

€

13.143,50

Middelen

€

4.094,50

Publiek

€

14.055,50

Stedelijk beheer

€

16.156,00

Stedelijke ontwikkeling

€

5.827,60

FV is inmiddels bezig met het onderzoek, waarbij inzichtelijk gemaakt worden om welke soort opdrachten
het gaat en wie wat betaalt. De opdrachten voor drukwerk worden door Grafmedia van SOW uitgevoerd.
SOW heeft al aangegeven dat deze dienstverlening stopgezet gaat worden. In een mogelijk nieuwe
aanbesteding van drukwerk kunnen we een besparing realiseren door te drukken op prijs.
FV ziet besparingsmogelijkheden op verminderen drukwerk van zowel briefpapier/enveloppen als grafimedia opdrachten als flyers, door verdere digitaliseringsmogelijkheden.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Effect voor de buitenwereld is dat de gemeente minder papier verstuurt, dus bijvoorbeeld ook geen huisaan-huisbladen en flyers. Alleen noodzakelijke uitingen (vanuit wet- en regelgeving), zoals stempas e.d.
worden wel verstuurd.
Dit sluit aan bij de ambitie om de gemeentelijke dienstverlening verder te professionaliseren door verdere
digitalisering.
Effect op capaciteit
Mogelijk dat er ‘binnenshuis’ wordt afgedrukt als er geen/minder budget is voor drukwerk. Dat betekent dat
ondersteuners binnen de afdelingen zelf printopdrachten uitvoeren met als gevolg een aanslag op printcapaciteit en verdere oplopende kosten voor printfaciliteiten (vervanging toners, meer onderhoudskosten
etc).
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De liefde voor papier binnen de organisatie is groot. Er zal een gedragsverandering moeten plaatsvinden
dat we voortaan (meer) digitaal werken en ook denken in digitale mogelijkheden richting burgers, zoals
meer gebruik van mijnoverheid.nl (digitale berichtenbox) i.p.v. het versturen van uitgaande fysieke stukken.
Dat betekent vermindering van enveloppen, briefpapier en drukwerk.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
FV is reeds bezig met onderzoek naar omvang en kosten kantoorartikelen en komt met concrete
voorstellen, die uiteindelijk kunnen leiden tot besparingen. Deze zijn nog niet concreet. Mochten we nu toch
willen besparen, dan kan dat door het verminderen van het basisassortiment op bijvoorbeeld pennen en
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blocnotes.
Bij het aanpassen van het werkplekconcept (minder medewerkers op kantoor en dus minder behoefte aan
kantoorartikelen) en verdere digitalisering kan er verder bespaard worden. Nu raakt elk besparingsvoorstel
de hele organisatie. Als we nu willen besparen op minder / geen pennen en blocnotes, dan levert dat een
besparing op € 10.000.
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven
(om op te starten)
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 10.170
€ 10.320
Totaal in
€10.170
€10.320

2023
-

2024
-

€ 10.470
€10.470

€ 10.620
€10.620
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen leeg
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
66 Digitale handtekening / printen en papier

Wettelijke taak

Nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
- Terugbrengen van print en papiergebruik tot het uiterste minimum niveau
Beschrijving wat er vervalt, versobert ect
- Alleen printen als we wettelijk verplicht zijn fysiek iets uit te geven
- Alleen printen wat wettelijk verplicht is met een “natte handtekening “ ook na aanpassing
mandaat
- Mogelijkheid om iets te printen op papier, anders dan door team IB in postverwerking vervalt.
Effecten intern en extern op de dienstverlening
- Minder administratieve & secretariële taken
- Optimalisering van parafenronde door digitale handtekening
- Inzet Robotica RPA/ machine learning en processen automatiseren
- Aanpassen mandaatregeling
Effecten op ambities
- Sluit aan bij professionaliseren dienstverlening door verdere digitalisering.
Impact op capaciteit
Minder kosten papier en print
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
- Medewerkers en burgers zijn nu gewend aan een bepaalde werkwijze.
- Procesorganisatie moet in de procesbeschrijvingen inzichtelijk maken waar handtekeningen
nodig zijn.
- Applicatie voor digitale handtekening geschatte kosten aanschaf <5000,- Echter keuze standaard, geavanceerd, gekwalificeerde handtekening bepaald prijs
Draagvlak
Tijd afhankelijk van welke processen inzichtelijk hebben waar handtekening nodig is . we kunnen
starten met OW/ZGW

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
De kosten van de elektronische handtekening is afhankelijk van een aantal factoren:
Aantal processen.
Het aantal functionarissen die moeten beschikken over de elektronische handtekening.
De applicatie(s) waarin we de handtekening willen toepassen. Denk hierbij aan technische
mogelijkheden, beheerskosten en leverancierskosten.
De vorm van de elektronische handtekening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan certificaatkosten.
Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat de geavanceerde en de gekwalificeerde elektronische
handtekening aanzienlijk duurder is dan de gewone elektronische handtekening.
De gewone elektronische handtekening is breed (en goedkoop) toepasbaar binnen de overheid en
kan gezien worden als een voldoende betrouwbare handtekening. De gemeente loopt geringe risico’s
bij het gebruik van deze handtekening, indien deze conform de wettelijke richtlijnen en voldoende
betrouwbaar wordt ingericht, gebruikt en opgeslagen.

Totaal ombuigingen per voorstel: n.t.b.
Kosten applicatie € 5.000
Kosten RPA/M: nog te onderzoeken als we inzicht hebben in de processen die we zouden kunnen
automatiseren.
Kosten procesplein ….?
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Team FV heeft jaarlijks een budget van € 49.500 voor kantoorartikelen, waaronder papier en
enveloppen. De uitgaven voor papier en enveloppen gaan naar beneden, maar dat is afhankelijk van
welke processen zich (juridisch) lenen voor elektronische handtekening.

€ € € €
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven
(om op te starten)
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
-

2023
-

2024
-

-

-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel 67
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

IFV
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
67 Beplanting
JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
Team Facilitaire Voorzieningen is verantwoordelijk voor het verzorgen van beplanting binnen de gehele
kantooromgeving van de gemeente Vlaardingen. Op dit moment is er een budget van 30k hiervoor. De
beplanting is uitbesteed aan leverancier Zuidkoop, die de planten in beheer heeft en ook verantwoordelijk is
voor de periodieke verzorging hiervan. Daarnaast wordt uit dit budget ook het huren en verzorgen van
kerstbomen betaald.
Vermindering van beplanting of helemaal geen beplanting levert een besparing op tot 30k.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Geen beplanting in de kantooromgeving heeft effect op leefbaarheid van de werkomgeving. Planten zorgen
voor luchtzuivering en daarnaast is het een gezonde aanvulling in de kantoorinrichting. Er zijn eerdere
discussies geweest of er planten aangeschaft moesten worden in de nieuwe omgeving na oplevering van
het stadskantoor. Juist vanwege de voordelen, is de opdracht verleend aan de huidige leverancier voor het
verzorgen van de planten, die we huren. Nu er ideeën zijn om het werkplekconcept aan te passen, waarbij
het thuiswerken het nieuwe normaal wordt (doorvoeren van TPAW), is de vraag of er nog zoveel planten
nodig zijn. Afschalen zou een optie zijn, als dit de nieuwe ambitie is voor de interne organisatie.
Geen of minder kerstbomen betekent geen of minder ‘kerstuitstraling’ naar het publiek. Overwogen kan
worden om alleen kerstbomen te plaatsen in de publiekshal.
Effect op capaciteit
Mocht overwogen worden om het onderhoud en verzorging in eigen beheer te willen doen (tegen minder
budget) dan is dat geen optie. Het ontbreekt aan kennis, kunde en capaciteit binnen het team Facilitaire
Voorzieningen.
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Er zijn geen directe risico’s als we de beplanting gaan schrappen.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Samen met de preventiemedewerker moet verder onderzocht worden wat de wenselijkheid is van het
hebben van planten. Ook moet bekeken worden in hoeverre beplanting nodig is in de ‘nieuwe’
kantooromgeving als gevolg van het aanpassen van het werkplekconcept. Op dit moment kijkt FV al kritisch
naar het assortiment in het kader van de versobering, waaronder wel/geen/minder kerstbomen. Door deze
actie hebben we bijvoorbeeld geen wisselarrangementen meer op de lockerkasten (bij de liften) en scheelt
ons vanaf 1 september € 1920 per jaar.
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
30.510
30.960
Totaal in
€ 30.510
€ 30.960

2023
-

2024
-

31.410
€ 31.410

31.860
€ 31.860

-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel 68
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

IFV
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
68 Schoonmaak
JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
Team Facilitaire Voorzieningen is verantwoordelijk voor de schoonmaak binnen de gemeentelijke panden
en andere objecten (zoals sportzalen en buurtpreventieruimtes), maar beschikt (nog) niet over het budget.
Dat ligt bij team Vastgoed. Eerst moet de boedelscheiding tussen Vastgoed en Facilitaire Voorzieningen
plaatsvinden en daarover zijn we in gesprek. We kunnen op basis van de afgelopen jaren aangeven wat we
aan schoonmaakkosten kwijt zijn. Schoonmaak wordt het grootste deel uitgevoerd door SOW en daar
betalen we 300k voor. Glasbewassing wordt door een leverancier gedaan tegen een bedrag van 26k.
Andere schoonmaakactiviteiten worden door Irado op verzoek uitgevoerd en dit zijn adhoc-uitgaven. Vanuit
arbowet- en regelgeving moeten we zorgen voor een gezonde en schone werkomgeving. Echter door
dienstpanden af te stoten, hoef er minder schoongemaakt te worden. Dit en eventuele afschaling van
schoonmaak leveren een besparing op.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Minder schoonmaak heeft effect op reinheid en leefbaarheid van de werkomgeving. Nu er ideeën zijn om
het werkplekconcept aan te passen, waarbij het thuiswerken het nieuwe normaal wordt (doorvoeren van
TPAW), is de vraag of het huidige schoonmaakregime voldoet. Afstoten van dienstpanden betekent minder
schoonmaak. Schoonmaak in de dienstpanden, die we wel behouden, kunnen we afschalen maar heeft
effect op de interne organisatie.
Afschaling betekent ook minder inzet van SOW en dus vermindering maatschappelijk werkgeverschap. Dat
betekent uiteindelijk verhoging deelnemersbijdrage van de MVS-gemeentes.
Effect op capaciteit
geen
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Gezondheidsrisico’s ontstaan als we bestaande schoonmaak gaan afschalen, zeker nu we bezig zijn met
verschillende coronamaatregelen.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Eerst moet er duidelijkheid zijn over het accommodatiebeleid, waarin aangegeven wordt welke
dienstpanden gebruikt worden als kantooromgeving. FV wil medewerkers en de organisatie uiteindelijk zo
efficiënt mogelijk faciliteren, maar het liefst met zo min mogelijk dienstpanden. We hebben nu 13/14
panden, maar dat kan naar beneden. Hiervoor is er een link met de formats 16 en 21.
Samen met de preventiemedewerker moet verder onderzocht worden wat we wettelijk verplicht zijn m.b.t.
schoonmaak. Welke minimale kwaliteitsniveau kunnen we vaststellen en wat wordt dan het (verminderde)
prijskaartje.
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
-

2023
-

2024
-

-

-

-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

Publiek
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
69 Centraliseren van secretariaten (gaan naar een flexibele pool)
JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
In 2017/2018 is een ontwikkelopdracht benoemd om te komen tot een concern-brede samenwerking op
ondersteuning (waarbij onder meer gedacht werd aan meer samenwerking op secretarieel gebied). Deze
ontwikkelopdracht is na enige tijd stopgezet, mede omdat invulling en omvang binnen de afdelingen te veel
verschilden.
Om alsnog te komen tot een centralisatie van de secretariaatsfunctie moet eerst inzichtelijk worden
gemaakt wat de aard en omvang van de secretariaatswerkzaamheden binnen de verschillende afdelingen
zijn en hoeveel fte hiermee gemoeid is. Omdat op dit moment deze inventarisatie nog niet heeft kunnen
plaatsvinden kan daardoor ook nog niet bepaald worden wat de eventuele besparing zal zijn als we de
overstap maken naar een zgn. flexibele secretariaatspool. Hier zal nader onderzoek naar moeten worden
gedaan.
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Dit is een opgave die nader uitgewerkt dient te worden. Vanwege het feit dat het hier een organisatorische
wijziging betreft, hoort deze opgave wellicht eerder thuis bij het cluster Optimalisatie Organisatie.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Opdracht verstrekken tot het uitwerken van een voorstel om te komen tot een flexibele secretariaatspool.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal
-

2023
-

2024
-

-

-

-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Optimalisatie ICT/Facilitair/Interne en externe dienstverlening
70 Sluiting van publieke balies, avondopenstelling. Openingstijden
aanpassen

JA

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Op dit moment zijn de openingstijden van de balies van het KCC (Klantcontactcentrum, in de
volksmond ‘Burgerzaken’):
Maandag
08.00-19.00 uur
Dinsdag
08.00-16.00 uur
Woensdag
08.00-16.00 uur
Donderdag
08.00-16.00 uur
Vrijdag
08.00-16.00 uur
De publiekshal, waarin de balies zich bevinden, is op dinsdag tot en met donderdag open van 8.00 tot
17.00 uur; een uur langer dan de balies dus.
De publiekshal moet tot op heden ook tussen 16.00 en 17.00 uur open zijn omdat Stroomopwaartsmedewerkers met bezoekers afspraken hebben in de spreekkamers, die zich in de publiekshal
bevinden.
Klanten moeten tot op heden nog voor veel producten aan de balie komen (paspoort, id-kaart,
rijbewijs, vestigen vanuit het buitenland, hervestiging vanuit VOW), omdat de identiteit van de
persoon bij een persoonlijk contact moet worden vastgesteld, ter voorkoming van fraude.
Digitalisering biedt voor deze balieproducten dus helaas geen verlichting.
De bezetting van de KCC-balies is afgestemd op het aantal KCC-bezoekers. En is er een klant niet
op komen dagen, dan benut de baliemedewerker de tijd om backofficewerk (verwerking van het
contact aan de balie) te verrichten. Hieruit is dus geen bezuiniging te halen. De avondopenstelling is
een -niet luxe- service voor inwoners die geen andere mogelijkheid hebben dan in de avond om een
bezoek te brengen aan de balie. Het zou strategisch/tactisch geen goede zet zijn om deze service,
die door de inwoners zeer op prijs wordt gesteld, niet langer te bieden.
Echter, het openstellen van de publiekshal is op dinsdag tot en met vrijdag tussen 16.00 uur en 17.00
uur niet absoluut noodzakelijk voor de gemeentelijke organisatie.
Er zijn twee functionarissen van Publiek werkzaam in dit uur: de (externe) beveiliger en de
receptionist. De receptionist ontvangt (de luttele) binnenkomende bezoekers . De beveiliger zorgt
ervoor dat de in de hal aanwezige medewerkers van Stroomopwaarts en de receptionist veilig hun
werk kunnen doen. Daarnaast ontvangt de beveiliger tot uiterlijk 16.30 uur een medewerker van
Post.nl, die de post komt ophalen.
Het voorstel is daarom om de publiekshal op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gelijk te
trekken met de openingstijden van de balies van het KCC. Dat wil zeggen: de publiekshal openstellen
tot 16 uur in plaats van tot 17 uur.
In totaal kan dit een bezuiniging van 8 uren per week opleveren: de uren van de beveiliger en de
receptionist (beiden 4 uren).

Beschrijving risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Consequenties:
Dit betekent dat de beveiliger óf voor wekelijks 4 uren uitsluitend voor rekening komt van
Stroomopwaarts óf dat Stroomopwaarts ook de openingstijden voor de bezoekers gaat bijstellen tot
uiterlijk 16 uur, waarmee de beveiliger om 16 uur zijn werkzaamheden kan beëindigen.
Ook de receptionist kan deze vier uren per week inleveren.
Voor de overhandiging van de post moet een andere functionaris worden aangewezen die –uiteraard
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in overleg met de betrokken partijen- deze taak op zich neemt.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
In overleg met de managers van Stroomopwaarts moet het voorstel worden besproken en uitgewerkt.
Inzet is een bezuiniging van wekelijks twee keer 4 uren (van de beveiliger en van de receptionist),
met onder andere een veranderde werkafspraak voor het ophalen van de post.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder uitgaven

Totaal in

2021

2022

2023

2024

Ca.200 uren ad €
XX,XX
(receptionist) +
200 uren ad €
XX,XX
(beveiliger)
€ XXXX,XX

Ca.200 uren ad €
XX,XX
(receptionist) +
200 uren ad €
XX,XX
(beveiliger)
€ XXXX,XX

Ca.200 uren ad €
XX,XX
(receptionist) +
200 uren ad €
XX,XX
(beveiliger)
€ XXXX,XX

Ca.200 uren ad €
XX,XX
(receptionist) +
200 uren ad €
XX,XX
(beveiliger)
€ XXXX,XX

€ €
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Publiek
Optimalisatie ICT/Facilitair/Interne en externe dienstverlening
71 KCC flexibel budget inhuur

Wettelijke taak

NEE

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Het klantcontactcentrum verzorgt de fysieke dienstverlening aan de balie. Veel zaken kunnen digitaal
worden afgehandeld. Maar er zijn zaken waarvoor men in persoon aan de balie moet komen, dit is
wettelijk voorgeschreven.
Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen bij piekdrukte/ziekte/verlof van de vaste
medewerkers is een budget van €60.000 per jaar beschikbaar gesteld om inhuur via een
uitzendbureau te bekostigen. Hiermee kan de dienstverlening op hetzelfde niveau blijven als zich
calamiteiten voordoen.
In 2020 is er minder ingehuurd aan de balie vanwege de coronamaatregelen. Als in 2021 de
omstandigheden weer ‘normaal’ zijn, zal er weer meer een beroep gedaan moeten worden op het
inhuurbudget. Belangrijk is dan ook dat het budget blijft zoals het is.

Beschrijving risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Gevolgen als het budget komt te vervallen.
Als er minder medewerkers inzetbaar zijn aan de balie i.v.m. ziekte/verlof kunnen er minder
afspraken worden ingepland. Dit omdat de afsprakenagenda dan maar beperkt kan worden
opengezet. Tevens gaat dit dan leiden tot langere wachttijden voor het kunnen maken van een
afspraak aan de balie, met als gevolg dat burgers niet tijdig hun zaken kunnen regelen.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Zowel het KCC als het TIC(telefonie) beschikt over budget om inhuur te kunnen bekostigen. Als het
definitief is dat het TIC wordt toegevoegd aan het KCC, kan worden volstaan met één inhuurbudget
voor zowel KCC als TIC. Voor het budget van TIC ligt er een voorstel om van €80.000 in 2020 naar
€50.000 te gaan in 2024.
Op het moment dat er één inhuurbudget is - wat voor zowel TIC (telefonie) als KCC(balie) gebruikt
kan worden - kan hier flexibeler mee omgegaan worden en wellicht op termijn naar beneden worden
bijgesteld.
Zie ook nr. 72 Telefonisch Informatiecentrum(TIC)/telefonische bereikbaarheid

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven
(om op te starten)
Extra inkomsten
Minder uitgaven
Totaal

2021

2022

2023

2024

0
€0

0
€0

0
€0

0
€0
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Optimalisatie ICT/Facilitair/Interne en externe dienstverlening
72 Telefonische bereikbaarheid TIC

JA - een gemeente moet voor
haar inwoners, ondernemers
en instellingen bereikbaar
zijn

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Beschrijving wat er vervalt, versobert etc.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Impact op capaciteit
Huidige situatie
Het Telefonisch InformatieCentrum (TIC) van de gemeente Vlaardingen is belast met de telefonische
en digitale eerstelijnscontacten, waartoe onder andere het beantwoorden en verwerken van digitale
en telefonische vragen, het maken van terugbelverzoeken voor backofficemedewerkers die
telefonisch niet bereikbaar waren, het beantwoorden en verwerken van berichten via de sociale
media, het telefonisch maken van een afspraak voor baliebezoek en de telefonische en digitale intake
en verwerking van meldingen voor de openbare ruimte behoren.
Op dit moment is het Telefonisch Informatiecentrum van de gemeente Vlaardingen onder nummer
010-248 4000 telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
De afgelopen 12 maanden (1 juli 2019 t/m 30 juni 2020) ontving het TIC 54.377 telefoontjes met een
gemiddelde wachttijd van 48 seconden. Deze wachttijd ligt iets boven de servicenorm van 45 minuten
en ver boven de landelijke norm van 25 seconden.
Het TIC heeft de beschikking over 6,3 fte. Het maakt gebruik van een aantal vaste medewerkers en
een aantal medewerkers van een uitzendbureau.
De medewerkers van het uitzendbureau kunnen op afroep worden ingezet. Op deze wijze kan de
formatie bij pieken worden op- en bij dalen worden afgeschaald.
Qua fte kan geen bezuiniging plaatsvinden, gezien de flexibele invulling die afgestemd is op het
aanbod van de werkzaamheden.
Het terugbrengen van de telefonische bereikbaarheid door bijvoorbeeld op werkdagen om 10 uur te
starten in plaats van om 8 uur is dan een minder slechte efficiencyslag. Dit zal er echter in resulteren
dat de TIC-medewerkers meer telefoontjes per uur zullen moeten behandelen, met als gevolg
langere wachttijden voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. Natuurlijk is dit mogelijk, maar
dan zullen ook de servicenormen, die al 20 seconden boven het landelijke gemiddelde liggen, naar
boven moeten worden bijgesteld. Deze twee uren lijken –met als nadeel een langer wachtende klanteen bezuiniging, maar in werkelijkheid is hieruit weinig tot geen voordeel te behalen, daar de tijd
waarop geen telefoontje wordt behandeld wordt benut voor de behandeling (afhandelen of
doorzetten) van digitale contacten. En dit worden er steeds meer; in de afgelopen 12 maanden
bijvoorbeeld:
- 18.122 digitale meldingen openbare ruimte
- 2.735 digitale vragen via het webcontactformulier
- 3.210 vragen via sociale media
Bezuinigen door de bereikbaarheidsuren te verminderen lijkt dus ook geen goed plan, waarmee de
conclusie luidt: bij het TIC kan niet/nauwelijks worden bezuinigd indien de organisatie van het TIC
binnen de gemeente Vlaardingen blijft.
Wel kan wederom (evenals in het verleden met SOW, Schiedam en Maassluis) een onderzoek
worden gestart naar een gezamenlijk contactcenter, samen met één of meer andere gemeenten. Dit
heeft de voorkeur boven een uitbesteding van onze frontoffice aan een commerciële partij, daar in het
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verleden hiermee negatieve ervaringen zijn opgedaan.
Eén van de mogelijkheden is om intensiever deel te nemen aan het nummer 14-010. Wellicht kunnen
we met intensievere deelname aan 14-010 snel samenwerking realiseren. Een andere mogelijkheid is
om met onze buurgemeente Schiedam de draad weer op te pakken. Of wellicht is Stroomopwaarts,
het Hoogheemraadschap van Delfland, de RBG of een ketenpartner een mogelijke
samenwerkingsoptie.
Een onderzoek naar de mogelijkheden is echter een tijdrovende klus, die niet in een paar maanden
kan worden uitgevoerd. Bij samenwerking is een besparing te verwachten, maar door de vele
onduidelijkheden over de wijze van samenwerken is de mate van besparing op dit moment niet te
bepalen.
Recapitulerend is het voorstel om de mogelijkheid te onderzoeken om voor onze telefonische
en digitale eerstelijnscontacten samen te werken met één of meer andere lokale overheden.

Beschrijving risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Voor samenwerken is een samenwerkende partij nodig. Het grootste risico is dat er geen
samenwerkende partij kan worden gevonden.
Daarnaast zal –ook als een partij is gevonden die wil samenwerken- een risico het niet slagen van de
samenwerking zijn en dat is geen ondenkbare optie gezien de mislukte samenwerkingspogingen in
het verleden.
Bij samenwerking moet eerst geïnvesteerd worden. En deze investering wordt bij een niet geslaagde
samenwerkingspoging NIET terugverdiend. Een reden te meer om het onderzoek naar mogelijke
samenwerking vooraf zorgvuldig te laten plaatsvinden en niet door de grote bezuinigingsdruk af te
raffelen…

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Interne projectgroep samenstellen voor een onderzoek naar mogelijke samenwerking bij de vorming
van een intergemeentelijke frontoffice, met als voorlopig belangrijkste doelen:
-geschikte partij(en) te vinden om mee samen te werken
-intergemeentelijke projectgroep gezamenlijk op te richten
-rapport van de samenwerkende partijen opleveren met hierin
ten minste beschreven:
-de haalbaarheid van de samenwerking
-de investeringskosten van samenwerking
-de uiteindelijke kostenbesparing en
-de planning van het gehele traject

€ € Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder uitgaven
Totaal

2021

2022

2023

2024
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Publiek
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
73 Stafafdeling vacatureruimte

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Met het vertrek van een stafmedewerker Publiek is 1 fte vacatureruimte ontstaan. Tot op heden is deze nog
niet (geheel) ingevuld (0,25 fte is toegevoegd aan functie juridisch medewerker). Dit betekent dat in principe
nog 0,75 fte beschikbaar is. Door herschikking van taken bij o.a. overige stafmedewerkers kan de capaciteit
met 0,75 fte worden verminderd. Dit zou een besparing van €45.000 betekenen. Echter op dit bedrag moet
in mindering worden gebracht een bedrag van €17.500 t.b.v. bijdrage aan de centralisatie van de
inkoopfunctie, die gedekt wordt uit deze vacatureruimte. Concreet betekent dit een voorgestelde structurele
ombuiging van €27.500.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Van belang is dat de binnenkort open te stellen vacature accounthouder bij team Kunst, Cultuur en Erfgoed
wordt ingevuld, aangezien momenteel een deel van deze werkzaamheden wordt opgevangen door onder
meer de huidige stafmedewerkers.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Herschikking van taken moet worden opgepakt.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal

2021

2022

2023

2024

€ 27.968

€ 28.380

€ 28.793

€ 29.205
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Publiek
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
75 Beiaardier uit dienst

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Ieder woensdag bespeelt de beiaardier het carillon in de toren van de Grote Kerk. Deze beiaardier is sinds
april 1998 in dienst van gemeente Vlaardingen. De loonkosten bedragen €15.000 per jaar.
Het bespelen van het carillon is geen wettelijke taak. Beëindiging van het dienstverband kan in overweging
worden genomen.
De capaciteit wordt met 0,2 fte verminderd.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het carillon in de Grote Kerk zal niet meer worden bespeeld.
Een deel van de bewoners en bezoekers zal dit als een gemis ervaren.
Indien gewenst kan een beiaardier worden ingehuurd, waarvoor kosten geraamd moeten worden binnen het
budget van een activiteit. (Met deze inhuur is onderstaand geen rekening gehouden.)
Beëindiging van het dienstverband kan leiden tot het moeten betalen van een afkoopsom.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Mogelijkheden en financiële consequenties tot beëindigen van het dienstverband nader onderzoeken.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven
Afkoopsom?
(om op te starten)
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal
€0
€ 15.825

2023

2024

€ 16.155

€ 16.470
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
77 Energiepost festivals, evenementen, volksfeesten (aan
organisaties doorberekenen)

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Ten behoeve van festivals, evenementen en volksfeesten zijn elektra-aansluitpunten in de stad
beschikbaar, waar organisatoren gebruik van kunnen maken.
Voorstel is om de kosten van de elektriciteit door te berekenen aan de gebruiker. Zodoende komen alleen
de vaste aansluitkosten voor rekening van de gemeente.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Organisatoren van activiteiten die gebruik maakten van de aansluitpunten krijgen na invoering hiervan
achteraf een rekening toegestuurd voor de verbruikte energie. Dit is men niet gewend en betekent een extra
kostenpost op hun begroting.

Het is op korte termijn realiseerbaar, bijvoorbeeld per 1-1-2021. Er is dan voldoende tijd om de gebruikers
op de hoogte te stellen

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
• Stedelijk beheer verschaft op dit moment toegang tot de elektriciteitskast. Het is zaak dat de betreffende
medewerker een formulier bij zich heeft bij het openen en sluiten van de kast en daarop de begin- en
eindstanden geregistreerd worden.

88

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 15.255
€ 15.480

2023

2024

€ 15.705

€ 15.930
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Publiek
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
78 Energiepost Kunst in de openbare ruimte

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
De begroting bevat een post voor energie tbv kunst in de openbare ruimte. De energiekosten voor kunst in
de openbare ruimte zijn de afgelopen jaren afgenomen, bijvoorbeeld doordat kunst (bevestigd aan een
gebouw) verkocht of verwijderd is.
Daardoor is er een lager budget nodig.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Geen risico’s. Er blijft voldoende budget voor de energiekosten van de huidige kunstwerken over.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
• Geen

90

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 15.255
€ 15.480

2023

2024

€ 15.705

€ 15.930
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
80 Concentratie van archieven (werken met een passief depot en
een werkdepot). Heeft raakvlakken met nr 16, 21, 90 en 92

JA
X

NEE
X

Toelichting: een deel van de taken is wettelijk. Zo heeft elke gemeente een zorgplicht ten aanzien van erfgoed,
maar de invulling ervan staat vrij. De wijze waarmee het publiek wordt bediend is ook niet wettelijk vastgelegd.
Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Team Kunst, Cultuur en Erfgoed werkt met depots op 3 eigen locaties. Daarnaast worden er extern
opslagruimte/containers gehuurd. In relatie met nr 90 en 92 kan bekeken worden of de archieven deels
extern, in één passief depot en deels dicht bij de medewerkers, in één werkdepot, kunnen worden
opgeslagen. In dit werkdepot is dan ook de kerncollectie, zoals ook genoemd in het Collectieplan,
aanwezig.
Het opslaan in een passief depot (huur of koop van goed geklimatiseerde opslagruimte) en het gebruik van
een werkdepot zal naar alle waarschijnlijkheid minder kosten met zich meebrengen dan de huidige drie
locaties en externe huur.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Zie 92
Pas realiseerbaar als duidelijk is of en zo ja welke keuzes er gemaakt worden op het gebied van
huisvesting.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Zie 92.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel 83
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

IFV
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
83 bedrijfskleding
JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
Team Facilitaire Voorzieningen begeleidt de Europese aanbesteding voor bedrijfskleding, die op dit
moment gaande is. Doel van deze aanbesteding is om de levensduur van kleding te verlengen. De
verschillende teams (waaronder burgerzaken, Toezicht & Handhaving, Wijkbeheer etc) betalen zelf voor
bedrijfskleding en hebben de regie over de afname. Als het doel van de aanbesteding nagestreefd wordt,
dan wordt er deels bespaard omdat er namelijk minder snel kleding aangeschaft wordt. Besparing lijkt dan
beperkt mogelijk, ook omdat veiligheidskleding een must is vanuit arbowet- en regelgeving. Echter zou er
mogelijk bespaard kunnen worden op bedrijfskleding die enkel een representatieve noodzaak hebben.
Deze noodzaak is er bijvoorbeeld niet voor de afdeling Publiek als bijvoorbeeld de publieke balies gesloten
worden. (zie formats 70 en 85). Bij de gemeente Schiedam draagt men geen bedrijfskleding achter de
balies en dat is ook een keuze. Een andere keuze is om alleen voor het aanschaffen van bovenkleding te
kiezen i.p.v. de hele garderobe. De besparing geldt natuurlijk ook voor de andere teams als alleen uit
veiligheidsoverwegingen het dragen van bedrijfskleding verplicht is. De indicatieve bedragen waar we het
over hebben zijn:
Team Wijkbeheer: 30k per jaar
Team T&H: 30k per jaar
Publiek: 5k per jaar
Havenbeambten: 3k per jaar
IFV: 2k per jaar (mits gastheren/vrouw blijven en huismeesters afnemen, zie format 60)
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Aanpassen van openings- en sluitingstijden of zelfs het sluiten van publieke balies heeft impact op
bereikbaarheid en beschikbaarheid van de gemeente. Dit heeft gevolgen voor de aankleding van o.a. de
receptionistes en medewerkers burgerzaken. Tegelijkertijd is er een ambitie van de gemeente op het
professionaliseren van de dienstverleningen door digitalisering.
Geen bedrijfskleding betekent ook minder herkenbaarheid.
Effect op capaciteit
Geen
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Er zijn risico’s voor het sluiten van publieke balies. Dit kan alleen op voorwaarde dat de dienstverlening
goed geborgd is door het werkproces op een andere manier te organiseren (verdere digitalisering).
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Eerst moet duidelijkheid komen over gemeentebrede openings- en sluitingstijden. Zie formats 70 en 85.
Daarop kan dan bepaald worden in hoeverre er nog bedrijfskleding nodig is voor bedrijfskleding. Ook kan er
bepaald worden om de medewerkers deels aan te kleden (dus bijvoorbeeld alleen de bovenkleding). Het
management van de afdeling Publiek is hiervoor in de lead.
Met de andere teams bekijken we de nut en noodzaak, waarbij het verstrekken van veiligheidskleding geen
discussiepunt is. Dat moet in samenspraak met de preventiemedewerker.
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
-

2023
-

2024
-

-

-

-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstel 85
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

IFV
Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening
85 beveiliging verminderen
JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er?
Team Facilitaire Voorzieningen is verantwoordelijk voor de beveiliging van de meeste gemeentelijke
panden, waar medewerkers van gemeente Vlaardingen werken. Onder beveiliging wordt voor dit
ombuigingsplan alleen verstaan, de dienstverlening door Trigion tijdens openingstijden van de gemeente.
Overige beveiligingskosten, zoals de mobiele surveillance door Seris (vindt voornamelijk plaats gedurende
sluitingstijden) en de beheers- en onderhoudskosten van toegangen worden hierin niet meegenomen. Dit
zijn namelijk blijvende kosten.
Facilitaire Voorzieningen heeft een budget van 320k, waar bovenstaande activiteiten (beveiliging- en
hospitatlitydiensten) uit betaald worden. Voor een deel, dus de beveiligingskosten door Trigion, kan
bespaard worden als de openings- en sluitingstijden rigoureus aangepast worden. Te denken valt aan
vermindering beschikbaarheid of zelfs tot het sluiten van publieke balies (format 70) als de dienstverlening
ook verder gedigitaliseerd wordt. Zie voorbeeld bij gemeente Molenlanden. Het ophalen van bijv.
paspoorten is dan niet meer mogelijk. Daarvoor in de plaats krijgen burgers deze stukken aangetekend
thuisgestuurd. Minder rigoureus is bijvoorbeeld als de avondopenstellingen aangepast worden. Van
maandag tot en met donderdag zijn we formeel tot 19 uur open, behalve voor raadsleden op de
maandagavond (fractievergaderingen) en donderdagavond (raadsvergadering). I.p.v. 19 uur kunnen we
eerder de kantooromgeving sluiten, zeker als het werkplekconcept aangepast wordt. Dan is er geen
noodzaak om langer op kantoor te blijven. Ook de openstelling op maandagavond zou eventueel
geannuleerd kunnen worden, als fractieleden en medewerkers op een andere manier vergaderen.
Als het werkplekconcept aangepast wordt, dan kan er ook gekozen worden om bijvoorbeeld de vrijdag de
panden te sluiten. Met deze rigoureuze aanpassingen, kunnen er daadwerkelijke besparingen doorgevoerd
worden. Dit geldt niet als we de openings- en sluitingstijden voor een paar uren aanpassen. Mogelijkheid
bestaat om af te schalen conform huidige raamovereenkomst. We moeten dat dan ruim van te voren
aankondigen en dit zou ook opgevoerd kunnen worden bij de bevestiging van het laatste optiejaar. De
aanbesteding start eind dit jaar.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Aanpassen van openings- en sluitingstijden heeft impact op bereikbaarheid en beschikbaarheid van de
gemeente.
Effect op capaciteit
Geen
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Eerst moet duidelijkheid komen over gemeentebrede openings- en sluitingstijden. Daarop kan dan de
beveiligingsregime op georganiseerd worden. Als dat bekend is, dan kan concreet aangegeven worden wat
de besparing is.
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
-

2023
-

2024
-

-

-

-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

Publiek
Optimalisatie ICT/Facilitair/Interne & externe dienstverlening
89 Verkiezingen
JA

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Voor het organiseren van de verkiezingen wordt jaarlijks een budget van €100.000 beschikbaar
gesteld.
Gelet op de werkelijke uitgaven bij voorgaande verkiezingen is het niet goed mogelijk om het budget
te verlagen. Zie ook onderstaande toelichting m.b.t. mogelijke extra uitgaven.

Beschrijving risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
In 2021 staan er Tweede Kamer verkiezingen gepland. Het is goed mogelijk dat er extra uitgaven
gedaan moeten worden. Dit omdat maatregelen opgelegd worden in verband met Corona. Denk bijv.
aan spatschermen op de stembureaus en het huren van andere locaties / tenten. Dit omdat
verzorgingshuizen en scholen niet ingezet kunnen worden als stemlocatie.
In de loop van dit jaar komt hier vanuit ministerie / kiesraad meer duidelijkheid over.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Als duidelijk is welke maatregelen er getroffen moeten worden in verband met Corona (en hoe deze
bekostigd worden) kan er een goede inschatting worden gemaakt worden van de extra kosten die dit
met zich meebrengt.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven
(om op te starten)
Extra inkomsten
Minder uitgaven
Totaal

2021

2022

2023

2024

0
€0

0
€0

0
€0

0
€0
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2.5 Verhogen tarieven / inkomsten
Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Strategische Bedrijfsvoering
Verhogen tarieven / inkomsten
10 OZB 1% omhoog t.o.v. herstelplan (volgnummer 10)

Wettelijke taak

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
In het herstelplan is opgenomen om de OZB drie jaar achter elkaar te verhogen met 3%. Wanneer de OZB
t.o.v. herstelplan met 1% extra zou worden verhoogd, leidt dit tot een jaarlijkse extra verhoging van de
inkomsten van zo’n 185.000 euro. Wanneer deze verhoging 2% zou worden, dan bedragen de extra
inkomsten ca. 370.000 euro.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Deze ombuiging is snel en eenvoudig te realiseren, echter ligt het risico gesloten in de politieke
gevoeligheid van het verhogen van de OZB-tarieven. Dergelijke verhogingen veroorzaakt (mogelijk)
imagoschade voor de gemeente Vlaardingen.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, dan dienen de mutaties op de OZB-opbrengsten in de MJB 20212024 te worden verwerkt. Ook is het zaak om de juiste OZB-tarieven te berekenen, welke in het jaar 2021
moeten worden geheven om de geraamde opbrengsten te realiseren.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om op te
starten
Extra inkomsten bij
185.000
193.000
eenmalig 1% extra
verhogen
Minder Uitgaven
Totaal
€ 185.000
€ 193.000

2023

2024

202.000

205.000

€ 202.000

€ 205.000

Bovenstaande bedragen betreft 1% van de geraamde OZB baten. Deze baten groeien trendmatig met ca.
1,5% per jaar en 3% extra per jaar in 2021, 2022 en 2023.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Stedelijke ontwikkeling
Verhogen tarieven/inkomsten
17 Huurinkomsten genereren SOW

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
De gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam zijn allen deelnemer in deze gemeenschappelijke
regeling. Stroomopwaarts wordt gezien als een bedrijf werkende met eigen begroting en directie. Alle drie
de gemeenten voeren een aantal bedrijfsvoeringstaken om niet uit voor SOW. Tussen de drie gemeenten
vinden vervolgens verrekeningen plaats waardoor de totale hostingsbegroting in de verhouding 20-40-40
wordt verdeeld tussen Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Dit alles gaat buiten SOW om.
In de hostingsbijdrage zijn de huisvestingskosten ook verwerkt. Stroomopwaarts maakt gebruik van 3
locaties in Vlaardingen namelijk Westnieuwland 6, George stephensonweg 43 en energieweg 4A.
De indicatieve huurprijzen die gerekend zouden kunnen worden voor deze panden staan in onderstaande
opsomming. De huurprijs is exclusief servicekosten.
Westnieuwland 6,
George Stephensonweg,
Energieweg 4A

e

1 verdieping ca. 1.070 m2 bedraagt de huur €107.000 per jaar
totale gebouw ca. 5.500 m2 bedraagt de huur €385.000 per jaar
totale gebouw ca. 1.410 m2 bedraagt de huur €105.750 per jaar

Voorgesteld wordt te onderzoeken wat de bijdrage voor huisvestingskosten is in de hostingsbijdrage. Staat
dit in verhouding tot de huur die gerekend zou kunnen worden als SOW een huurder zou zijn en geen
gemeenschappelijke regeling.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Sleutelen aan de hostingsbijdrage heeft waarschijnlijk in zich dat onze partners Schiedam en Maassluis
hetzelfde doen, waardoor op voorhand niet uitgesloten kan worden dat de bijdrage aan de hostingsregeling
stijgt in de verhouding 20-40-40. Op zich is dit niet erg want het is goed om te weten wat gemeenten
werkelijk kwijt zijn aan gemeenschappelijke regeling om zodoende ook argumenten voor of tegen te hebben
om hiermee door te gaan, te stoppen of anders te organiseren.
Voor specifiek de hostingsbijdrage waar het gaat om de in rekening te brengen huisvestingslasten wordt
alsdan het beleidsuitgangspunt gerespecteerd dat wij onze gebouwen kostprijsdekkend verhuren, of er
moet een algemeen belang besluit tegenover staan.
Per 1 juli staan wijzigingen op het programma waar het gaat om Stroomopwaarts, het advies is om in de
voorbereiding hierop ook de hostingsbijdrage tegen het licht te houden voor specifiek de in rekening
gebrachte bijdrage aan huisvestingskosten en dit afgezet tegen de verhouding van kostprijsdekkende huur.
.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
1. Uitzoeken wat de huidige bijdrage aan huisvestingslasten is in de hostingsbijdrage van Vlaardingen
aan Stroomopwaarts.
2. Indien niet in verhouding:
a. Herzien van de afspraken waarmee de huisvestingskosten in de hostingsbijdrage naar huidige
maatstaven wordt getrokken;
b. Ongewijzigd continueren tot 1 juli 2021 waarna de hostingsbijdrage wordt herzien
c. Ook na herziening van afspraken, ongewijzigd continueren.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
pm
pm
Minder Uitgaven
Totaal in
€ PM
€ PM

2023

2024

pm

pm

€ PM

€ PM

99

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijke Ontwikkeling
Verhogen tarieven / inkomsten
18 Erfpacht

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
A. Eind 2020 wordt een nieuwe Nota Erfpacht ter vaststelling aan het college aangeboden als uitwerking
van de nieuwe Nota Grondbeleid. Deze beleidsaanpassing is een gelegenheid om een aantal knoppen,
waaraan in de erfpacht gedraaid kan worden, aan te passen t.o.v. het huidige, uit 2013 stammende
erfpachtbeleid waardoor het product Erfpacht de komende jaren meer kan opleveren. Die knoppen zijn:
1. de grondwaarde die de basis vormt voor de erfpachtcanon bij nieuwe en/of heruitgiften in erfpacht en
voor de koopsom bij verkoop van de bloot-eigendom van in erfpacht uitgegeven gronden (VBE);
2. de rekenrente die wordt gebruikt om de erfpachtcanon te bepalen bij nieuwe en/of heruitgiften in
erfpacht;
3. het (weer) invoeren van een opslag op de rekenrente waartegen de canon bepaald wordt, voor de
dekking van risico’s en administratiekosten in de erfpachtexploitatie;
4. het (weer) mogelijk maken van afkoop van de verplichting tot jaarlijkse canonbetaling;
5. de wijze van indexering van de jaarlijkse erfpachtcanon (maatstaf, ondergrens, periodieke herijking);
6. het percentage van de depreciatie, die wordt toegepast bij heruitgiften en VBE’s;
7. het (weer) invoeren van verplichte afkoop van de erfpachtcanon bij een VBE van canonrechten i.p.v. het
restitueren van de betaalde afkoopsom bij de VBE van afgekochte erfpachtrechten;
8. de voor verschillende transacties in de erfpachtexploitatie (VBE, heruitgifte, verticale splitsing (het
opdelen van een erfpachtperceel), (horizontale) splitsing in appartementsrechten of het samenvoegen van
erfpachtpercelen) aan de erfpachters in rekening te brengen behandelkosten (administratiekosten).
Waar in de opsomming ‘(weer)’ staat, wordt bedoeld dat dit vóór 2013 deel uitmaakte van het
erfpachtbeleid en in de Nota Erfpacht 2013 is aangepast.
B. Daarnaast heeft het aflopen van ruim 500 erfpachtrechten in de periode 2020-2025 tot gevolg dat met
deze erfpachters over een voortgezet gebruik zal moeten worden onderhandeld. Dat bestaat ter keuze van
de erfpachter uit het op dat moment kopen van de grond (volle eigendom) of het vestigen van een nieuw,
eeuwigdurend erfpachtrecht.
C. Binnen het team Vastgoed wordt gekeken naar efficiëntie en transparantie in de processen en in het
erfpachtsysteem (GEM).
D. Vlaardingen telt nu bijna 10.700 erfpachtrechten, waarvan de meeste (circa 7.600) een jaarlijkse canon
hebben. Deze canons moeten worden gefactureerd en indien ze niet tijdig betaald worden zal tot
invordering worden overgegaan. De met de facturatie en invordering gemoeide kosten worden in eerste
instantie verrekend met de jaarlijkse canonopbrengsten. Over 2019 bedroeg de jaarlijkse canonopbrengst
(excl. Park Hoog Lede) circa € 1,8 mln. Door het aantal VBE’s neemt de jaarlijkse canonopbrengst af. Door
het toenemende aantal heruitgiftes neemt deze vervolgens ook weer toe. Volgens GEM is de
canonopbrengst van de huidige stand circa € 1,7 mln. De verwachting is dat de komende 5 jaar het aantal
VBE’s en heruitgiftes nog verder zal toenemen vanwege de aflopende erfpachten. Het effect daarvan op de
jaarlijkse canonopbrengst is nu nog moeilijk aan te geven.
E. Tegenover de canonopbrengsten staan de kapitaallasten. Over de boekwaarde van de erfpachtgronden
betaalt het product Erfpacht jaarlijks rente. Die rente zou minimaal moeten worden goedgemaakt uit de
jaarlijkse canonopbrengsten. Over 2019 is ook aan kapitaallasten circa € 1,8 mln. betaald. Dit betekent dat
de erfpachtexploitatie net aan sluit. Om deze reden worden de voorstellen onder A.2 t/m A.5 gedaan.
F. Binnen het team Vastgoed is maar beperkte capaciteit voor de administratieve verwerking van alle
mutaties in het erfpachtsysteem (overdrachten van bestaande erfpachtrechten, berekenen periodieke
canonherzieningen en indexeringen, verwerken van VBE’s en heruitgiftes, splitsingen in
appartementsrechten, verticale afsplitsingen of samenvoegingen, facturering, inning, invordering van
100

canons, (financiële) boekingen, in rekening brengen van behandelkosten aan verzoekers,
informatieverschaffing aan notarissen, makelaars en erfpachters of potentiële kopers van een
erfpachtrecht, etc.). Er is geen erfpachtadministrateur, deze werkzaamheden worden gedaan naast het
reguliere werk. Door de accountant is voorts geconstateerd dat geen interne check plaatsvindt op de
financiële transacties rond erfpacht, waardoor de rechtmatigheid niet voldoende is gewaarborgd. Het is dus
zaak dat de formatie voor de erfpachtadministratie op korte termijn op peil komt. Dat kan deels door
herschikking van werkzaamheden binnen het team, maar zal noodzakelijkerwijs ook met een uitbreiding
van de formatie gepaard moeten gaan.
Met deze 6 aspecten zou het mogelijk moeten zijn om een structurele meeropbrengst van het product
Erfpacht te realiseren.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De nieuwe Nota Erfpacht moet eind 2020 zijn vastgesteld (bestuurlijke wens). Dan kan het nieuwe beleid
vanaf begin 2021 worden toegepast.
De interne maatregelen (efficiëntieslagen in de werkprocessen, herschikking van taken, formatieuitbreiding)
worden in de loop van 2020 uitgewerkt en uitgezet. Deze zijn mede het gevolg van de bevindingen van de
accountant.
Voor het maken en vullen van de erfpachtportal en de systeemaanpassingen in GEM is eerst budget nodig.
Daar zal ook de provincie iets van moeten vinden. Het is echter een noodzakelijke stap voor de realisatie
van meeropbrengsten op het product Erfpacht, en tevens voor een betere dienstverlening naar de
erfpachters met een in de periode 2020-2025 aflopend erfpachtrecht toe. Als dat budget er komt, is het
streven erop gericht om de portal gelijktijdig met het invoeren van het nieuwe erfpachtbeleid in 2021
toegankelijk te laten zijn.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Ad. A.
Over de periode 2017 t/m 1 augustus 2020 zijn gemiddeld 19 VBE’s van particuliere woningen per jaar
afgewikkeld met een gemiddelde bruto koopsom van € 38.494,00 ofwel in totaal € 731.171,00 per jaar en
gemiddeld 4 VBE’s van niet-woningen met een gemiddelde koopsom van € 386.924,00 ofwel
€ 1.513.109,00 per jaar. Met dit uitgangspunt kan het effect berekend worden van het draaien aan een
aantal van de hiervoor bedoelde knoppen.
Ad A.1: voor een VBE is het uitgangspunt de marktwaarde van een vergelijkbare onbebouwde bouwkavel
van dezelfde oppervlakte waarop een zelfde huis kan worden gebouwd. Aan dat uitgangspunt hoeft niet te
worden getornd. De wijze waarop die marktwaarde wordt bepaald (residueel, comparatief, grondquote)
wordt nog nader onderzocht.
Ad A.2 t/m A.5: deze voorstellen zien met name op nieuwe en heruitgiftes in erfpacht.
Ad A.6: omdat er geen sprake is van een nieuwe uitgifte van bouwgrond, wordt met de aanwezigheid van
de bebouwing op de kavel rekening gehouden door een depreciatie toe te passen op de getaxeerde
grondwaarde. Die depreciatie bedraagt nu 1% per jaar dat de erfpacht tot nog toe heeft geduurd, met een
maximum van 40%. Dat maximum wordt dus na 40 jaar bereikt. Als de maximumkorting naar 30% wordt
bijgesteld, wordt die na 30 jaar al bereikt. Daardoor lijkt een 17% hogere koopsom dan onder het huidige
systeem mogelijk, wat een bruto jaaropbrengst van € 855.722,00 betekent (een meeropbrengst van
€ 124.551,00). Bij de niet-woningen wordt de bruto jaaropbrengst dan € 1.770.338,00 (een meeropbrengst
van 257.229,00). De totale meeropbrengst is dan € 381.780,00.
Ad A.7: in het huidige systeem wordt van de betaalde afkoopsom voor een afgekochte erfpacht het deel
tussen de datum van afwikkeling van de VBE en de einddatum van de erfpacht gerestitueerd. Vóór 2013
diende elke canon betalende erfpachter de gemeente schadeloos te stellen voor de wegvallende
canoninkomsten door de canon af te koen. Hij betaalde zo een afkoopsom én de koopsom bloot-eigendom.
Daardoor kwam deze erfpachter in dezelfde positie als een afgekocht hebbende erfpachter. Omdat in het
verleden betaalde afkoopsommen werden gestort in de reserve afkoopsommen, kon deze reserve worden
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gebruikt om bedragen te laten vrijvallen bij het eindigen van erfpachtrechten door tijdsverloop en daarmee
de boekwaarde af te lossen. In het huidige systeem worden door de restitutie de in de reserve gestorte
bedragen onttrokken, alleen niet om de boekwaarde goed te maken maar om de erfpachter zijn teveel
betaalde afkoopsom terug te betalen. In het voorstel om de afkoop van de canon weer als verplicht
onderdeel van een VBE in te voeren en de restitutie te schrappen, wordt de zuiverheid van de stortingen in
de reserve afkoopsommen weer terug gebracht. Het zou zelfs tot gevolg kunnen hebben dat de
boekwaarde van het omgezette erfpachtrecht (nog) niet hoeft te worden afgeboekt (wat nu wel gebeurt,
vandaar dat de vermelde gemiddelde koopsom als bruto is aangemerkt), omdat de oorspronkelijke
einddatum kan worden afgewacht voor de vrijval uit de reserve. Dit voorstel kan nu nog niet op geld worden
gewaardeerd.
Ad A.8: over de jaren 2016 t/m 2019 wordt bij een VBE van een particuliere woning en voor niet-woningen
gemiddeld een bedrag van € 261,00 aan administratiekosten in rekening gebracht aan de verzoeker.
Daaruit worden o.a. de kosten van de voor elke VBE te maken taxatie van de grondwaarde betaald. De
taxatiekosten bij niet-woningen liggen echter wel hoger dan bij particuliere woningen. Het voorstel is om
voor niet-woningen en particuliere woningen een verschillend bedrag te hanteren, dat bij niet-woningen
hoger ligt. Als voorbeeld kan worden aangehouden een tarief van € 400,00 bij particuliere woningen en
€ 1.250,00 voor niet-woningen. Bij gemiddeld 19 afgewikkelde VBE’s van particuliere woningen en
gemiddeld 4 afgewikkelde VBE’s van niet-woningen per jaar levert dit (19 x € 400,00 =) € 7.600,00 + (4 x
€ 1.250,00 =) € 5.000,00 maakt in totaal € 12.600,00 per jaar aan behandelkosten op. Dat is gemiddeld
over de voorgaande jaren (19 + 4 = 23 x € 261,00 =) € 6.003,00 per jaar geweest.
Per saldo kunnen de voorgestelde aanpassingen van het beleid voor m.n. de VBE’s bruto ruim
€ 388.000,00 per jaar meer opleveren dan in het huidige beleid het geval is.
Omdat e.e.a. is gebaseerd op gerealiseerde VBE’s in de voorgaande jaren, is dit niet volledig representatief
voor de toekomst. Voorzichtigheidshalve kan worden uitgegaan van een bruto meeropbrengst van circa
€ 300.000,00 per jaar.
Van deze bruto bedragen moet nu de oorspronkelijke grondwaarde van de door de VBE’s teniet gegane
erfpachtrechten te worden afgeboekt. Ook zijn in voorkomende gevallen afboekingen van de reserve
afkoopsommen aan de orde. Verder wordt voor elke VBE een taxatieopdracht verstrekt. Ook deze kosten
strekken in mindering op de opbrengst uit de koopsommen. In de voorstellen wordt het ontwikkelen van een
erfpachtportal voorgesteld, gecombineerd met efficiëntie-aanpassingen van het erfpachtsysteem. Deze
maatregelen kosten ook geld, deels eenmalig en deels jaarlijks. Deze afboekingen kunnen globaal op
€ 100.00,00 worden gesteld.
Ad B.
Zowel voor de verkoop als de vestiging van een nieuw eeuwigdurend erfpachtrecht wordt uitgegaan van de
actuele grondwaarde, die veel hoger zal liggen dan de grondwaarde t.t.v. de uitgifte in erfpacht van deze
percelen. Daarbij wordt weliswaar rekening gehouden met het feit dat het geen nieuwe uitgifte van
bouwgrond betreft (depreciatie), maar dat neemt niet weg dat er hogere inkomsten zullen zijn dan de
huidige canonopbrengst van deze rechten. Bijkomend voordeel is dat de meeste van deze aflopende
erfpachten door de in de oude erfpachtvoorwaarden opgenomen methoden van periodieke canonherziening
een canon hebben die tot ver onder de aanvangscanon is gedaald. Dit negatieve effect voor de
erfpachtexploitatie wordt door het aflopen opgeheven.
Ad C.
Naarmate de einddatum van de in de komende 5 jaar aflopende erfpachten dichterbij komt, zal het aantal
VBE’s en/of heruitgiften toenemen. Daarom wordt onderzocht of er een erfpachtportal kan worden
ingesteld. Daarin moet het mogelijk worden dat de erfpachters die het aangaat zelf de (financiële)
consequenties van een VBE of een heruitgifte voor hun perceel kunnen raadplegen en een keuze voor een
vorm kunnen maken. Dan is het voor het team Vastgoed daarna alleen zaak om een contract op te stellen
en toe te sturen, na ondertekening door de erfpachter een mandaatbesluit te nemen en de afwikkeling via
de notaris te laten plaatshebben. Met name de voorfase van een verzoek wordt daardoor efficiënter
vormgegeven. Voor het maken van de erfpachtportal en het vullen van de database moeten wel kosten
worden gemaakt. De portal wordt vooralsnog gemaakt en gevuld voor de binnenkort aflopende erfpachten.
Daarna kan geleidelijk de portal worden uitgebreid naar alle erfpachtrechten. Gelijktijdig met de ontwikkeling
van de portal wordt ook in GEM een aantal efficiëntie-maatregelen doorgevoerd. Voor eenmalige ontwikkelen installatiekosten kan worden gedacht aan een bedrag van circa € 90.000,00 excl. BTW en voor jaarlijks
terugkerende kosten (onderhoud en hosting) circa € 10.000,00 tot € 12.500,00 excl. BTW. De portal moet
ook worden gevuld met grondwaarden van de erfpachtpercelen. Daarover zullen afspraken moeten worden
gemaakt met de Vlaardingse taxateurs. Ook daar zijn uiteraard kosten verbonden, die vooralsnog worden
ingeschat op circa € 50.000,00 excl. BTW.
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Ad E.
Voor nieuwe of heruitgiftes kan met de voorstellen onder A.2 t/m A.5 worden voorkomen dat de
canonopbrengsten niet meer toereikend zijn om de kapitaallasten te dekken. Bij de bestaande erfpachten
blijft dat probleem wel bestaan. Voor een deel wordt dat ’opgelost’ door het in de komende 5 jaar aflopen
van circa 500 rechten, waarvan de canon tot ver onder de aanvangscanon is bijgesteld door periodieke
herzieningen. Een ander effect is dat in enkele van de herzieningsmethodieken, gebaseerd op het verloop
van de omslagrente van de gemeentebegroting, het na-ijleffect (telkens 5 jaar terugkijken) tot gevolg zal
hebben dat canons binnenkort weer zullen gaan stijgen. Dat kan een aanleiding zijn om met deze
erfpachters bij de volgende periodieke canonherziening af te spreken dat de nieuwe, verhoogde canon
voortaan geldt als minimum waaronder de canon in de toekomst niet meer kan dalen. Hiermee wordt een
bodem in het negatieve effect van de periodieke canonherziening gelegd. Daarnaast kan het weer gaan
stijgen van de canon voor de erfpachters een aanleiding zijn om:
a. tot afkoop van de canonbetalingsverplichting over de resterende erfpachtperiode over te gaan (onder de
oude voorwaarden nog steeds mogelijk en in voorstel 4 ook voor nieuwe uitgiftes het onderzoeken waard);
of
b. een VBE te vragen; of
c. een heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht te vragen.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Extra uitgaven om
€ 162.720
€ 61.920,00
€ 62.820,00
€ 63.720,00
op te starten
Extra inkomsten
€ 203.400,00
€ 206.400,00
€ 209.400,00
€ 212.400,00
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 40.680,00
€ 144.480,00
€ 146.580,00
€ 148.680,00
De extra uitgaven om op te starten in 2021 bestaan uit circa € 90.000,00 eenmalig voor de erfpachtportal en
de aanpassingen in GEM, circa € 50.000,00 aan kosten voor het vullen van de portal met de
taxatiegegevens en circa € 20.000,00 aan jaarlijkse kosten voor hosting, onderhoud en de extra formatie
voor de erfpachtadministratie. In 2022 vallen de eenmalige kosten weg, nemen de taxatiekosten af en de
personeelskosten toe en resteert € 60.000,00. Dat bedrag is ook voor 2023 en 2024 opgenomen. De
taxatiekosten en de personeelskosten zijn inschattingen. Voor de portal en de jaarlijkse kosten hosting en
onderhoud is er een offerte.
De extra inkomsten zijn de netto meeropbrengst bij VBE’s a.g.v. het nieuwe beleid (€ 300.000,00 minus €
100.000,00 aan taxatiekosten, afboeking grondwaarden e.d.). Ook dit zijn inschattingen, waarbij de
gevolgen voor nieuwe heruitgiftes onder het nieuwe beleid nog niet zijn berekend.
De inschattingen kunnen zowel aan de kostenkant als aan de opbrengstenkant afwijken. Per saldo geeft het
echter wel een beeld van de potentie.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

SO/SB
Verhogen tarieven / inkomsten
101 Verhogen tarieven Precario/intensiever controleren

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het verhogen van de precariotarieven en/of het intensiever controleren.
De precario baten bedragen ongeveer € 250.000 per jaar. Dit is exclusief precario op kabels en leidingen.
Deze laatste categorie valt buiten de scope van deze ombuiging. Precario op kabels en leidingen is
gebaseerd op privaatrechtelijke contracten en zijn niet beïnvloedbaar.
De overige precario betreft o.a. terrassen en reclame uitingen.
Het verhogen van de tarieven met 1% levert in principe € 2.500 per jaar op. 10% zou dan € 25.000 op
leveren.
De eventuele meeropbrengsten van intensiever controleren zijn moeilijk in te schatten. We hebben geen
ervaringscijfers. Aan intensiever controleren zijn extra kosten verbonden.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het verhogen van tarieven kan tot gevolg hebben dat ondernemers hun terrassen verkleinen etc. Het
volume neemt dan af waardoor de baten minder stijgen of mogelijk zelfs dalen.
In deze economisch moeilijke tijden als gevolg van corona is het wellicht niet wenselijk om ondernemers
zwaarder te gaan belasten. Met name de horecabranche is zwaar getroffen door corona.
Door de relatief kleine omvang van de precario opbrengsten wegen de extra baten van extra controles zeer
waarschijnlijk niet op tegen de extra kosten van handhaving/controle.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Het verhogen van tarieven kan eenvoudig worden geregeld in de legesverordening die aan het eind van het
jaar aan de raad wordt voorgelegd.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
25.425
25.800
(verhogen
tarieven met 10%)
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 25.425
€ 25.800

2023

2024

26.175

26.550

€ 26.175

€ 26.550
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Stedelijk Beheer
Verhogen tarieven / inkomsten
102 Parkeren

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Verhoging van het tarief voor straat parkeren.
Verhoging van de tarieven voor parkeervergunningen.
Uitbreiding van het gebied voor betaald parkeren.
Door het tarief te verhogen zal de opbrengst worden verhoogd.
Door een uitbreiding van het gebied voor betaald parkeren worden extra parkeerinkomsten gegenereerd
(bewoners en bedrijfsvergunningen en bezoekers parkeren). Hier staan wel extra uitgaven tegenover,

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Verhogen tarief straat parkeren
In vergelijking met andere gemeenten in de omgeving liggen de tarieven voor straat parkeren op een
gemiddeld niveau. Straat parkeren is relatief prijs-inelastisch. Niettemin is de perceptie dat het parkeertarief
in Vlaardingen aan de hoge kant is voor wat de stad te bieden heeft in het centrum. Er is een risico dat,
wanneer het tarief voor betaald parkeren op straat te hoog wordt, het aantal bezoekers per auto aan de
binnenstad vermindert. Daarnaast is er een relatie met parkeren in de parkeergarages. Het is ook mogelijk
dat bezoekers meer gebruik zullen maken van de parkeergarages (omdat het daar goedkoper is). Daardoor
zal het effect op de parkeerinkomsten lager kunnen uitvallen.
Een verhoging van 20 cent per uur levert ca. € 140.000 per jaar op.
Verhogen tarieven parkeervergunningen (bewonersvergunningen/vergunning bedrijven)
In vergelijking met andere gemeenten in de omgeving, waaronder onze buurgemeente Schiedam liggen de
tarieven voor de eerste en tweede parkeervergunning relatief laag (zie bijlage 1 voor de tarieven van
omliggende gemeentes in 2020). Vanuit deze invalshoek is er ruimte voor verhoging. Anderzijds is het
verhogen van het tarief voor parkeervergunningen een maatregel die geen groot draagvlak zal hebben bij
de bewoners en ondernemers van het gebied voor betaald parkeren.
Beide maatregelen (verhogen tarief straat parkeren en verhogen tarief parkeervergunningen) kunnen
op korte termijn worden doorgevoerd. Bij de vaststelling van de parkeerbelastingverordening door de raad
eind november worden de tarieven voor het nieuwe jaar vastgesteld. Deze tarieven zouden dus per 1-12021 kunnen worden ingevoerd.
Uitbreiding gebied betaald parkeren (bijvoorbeeld VOP, Indische Buurt, Oostwijk Oost)
In de buurten rondom het huidige betaald parkeren gebied is sprake van een hoge parkeerdruk en zijn vele
signalen van parkeeroverlast. Woningbouwplannen leggen beslag op schaarse ruimte en leiden tot
toenemende parkeerbehoefte. Dit zijn aanleidingen om betaald parkeren te overwegen. Betaald parkeren
levert, uitgaande van de huidige tariefstructuur, een positief exploitatieresultaat op van enkele tonnen per
jaar. Om in een bepaald gebied of in een bepaalde wijk betaald parkeren in te voeren moet allereerst
worden gekeken of er draagvlak is bij de bewoners van het betreffende gebied door het houden van een
enquête onder de bewoners. In de in 2017 vastgestelde nota herijking betaald parkeren is afgesproken dat
betaald parkeren in een bepaalde wijk alleen wordt ingevoerd als minimaal 50% van de bewoners de
enquête invult en daarnaast moet van die 50% minimaal 50% vóór de invoering van betaald parkeren zijn.
Als het besluit wordt genomen om in een bepaalde wijk betaald parkeren in te gaan voeren, moeten er
allerlei voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden (aanschaf parkeerautomaten, toevoegen zones in
parkeervergunningensysteem, communicatie met belanghebbenden enz.). Een uitbreiding van het gebied
voor betaald parkeren zal op zijn vroegst in 2022 gerealiseerd kunnen zijn. Voor zo’n uitbreiding moeten in
eerste instantie ook kosten worden gemaakt.
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De verwachting is dat de uitbreiding daardoor pas op langere termijn (2022 e.v.) extra opbrengsten zal
genereren.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Verhoging prijs parkeervergunningen
Op dit moment zijn er de volgende aantallen parkeervergunningen actief:
e

1 bewonersvergunningen: 3.046 stuks uitstaand in 2020, à € 48,00/jaar
e
2 bewonersvergunningen: 882 stuks uitstaand in 2020, à € 144,00/jaar
Bedrijfsvergunningen sector: 248 stuks uitstaand in 2020, à € 370,00/jaar
Bedrijfsvergunningen overall: 49 stuks uitstaand in 2020, à € 670,00/jaar
Bestelbusvergunning: 27 stuks uitstaand in 2020, à € 48,00/jaar
Campervergunning: 9 stuks uitstaand in 2020, à € 24,00/jaar
Zorgverlenersvergunningen: 294 stuks uitstaand in 2020, à € 48,00/jaar
Er zijn in de regio grote verschillen in de prijs voor een bewonersparkeervergunning. Als je de gemiddelde
prijs berekent van een aantal gemeenten in de buurt van Vlaardingen kom je uit op gemiddeld ca. € 93,00
e
e
voor een 1 parkeervergunning en ca. € 260,00 voor een 2 parkeervergunning.
e
e
Een verhoging van de prijs met 10 euro van de 1 en 2 bewonersparkeervergunning levert een extra
e
e
jaaropbrengst op van € 39.280,00 (3.046 x € 10,00 voor de 1 vergunning en 882 x € 10,00 voor de 2
vergunning). Gesteld dat iedereen die nu een parkeervergunning heeft hem volgend jaar ook weer afneemt.
Zou je uitgaan van de gemiddelde prijs in de regio dan kom je uit op een meeropbrengst van
e
e
respectievelijk € 157.112,68 (voor de 1 vergunning) en € 102.876,48 (voor de 2 vergunning). Hierbij is het
natuurlijk de vraag of iedereen dit hiervoor kan en wil betalen.
Een verhoging met € 25,00 voor de bedrijfsvergunningen levert € 7.425,00 (297 vergunningen in totaal) per
jaar op.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Prijs straat parkeren verhogen met € 0,20/uur
Omschrijving
Extra uitgaven
om op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2021

2022

2023

2024

142.380

144.480

146.580

148.680

142.380

144.480

146.580

148.680

Wij stellen voor de prijzen voor bewoners- en bedrijfsparkeervergunningen als volgt te verhogen
bovenop de reguliere aanpassing voor inflatie:
aantal
Huidig tarief verhoging
Extra baten
e
1 bewonersvergunningen
3046 €
48,00 €
10,00 €
30.460
e
2 bewonersvergunningen
873 €
144,00 €
46,00 €
40.158
Bedrijfsvergunningen sector
243 €
370,00 €
84,00 €
20.412
Bedrijfsvergunningen overall
49 €
670,00 €
184,00 €
9.016
Bestelbusvergunning
27 €
48,00 €
10,00 €
270
€
100.316
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Omschrijving
Extra uitgaven
om op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2021

2022

2023

2024

100.300

101.800

103.300

104.800

100.300

101.800

103.300

104.800

Uitbreiding gebied betaald parkeren: uitgaande van het invoeren van regulering in drie, aan het
betaald parkeren grenzende wijken waar de parkeerdruk momenteel hoog is. Onderstaande
getallen geven de globale totale kosten en globale totale opbrengsten bij invoeren betaald
parkeren in alle drie de voorgestelde wijken bij twee verschillende reguleringstijdvakken, in de
praktijk zal dit gefaseerd worden uitgevoerd per wijk.
Omschrijving
Extra uitgaven
(regulering
09:00-19:00 u)
VOP+OWO+IB

2021

2022

2023

2024

€ 50.000 tot
€ 100.000
(voorbereidings–
kosten)

€ 861.720

€ 874.245

€ 886.770

€ 0,00

€ 1.572.768

€ 1.595.628

€ 1.618.488

€

€

€

Extra inkomsten
(regulering
09:00-19:00 u)
VOP+OWO+IB
Minder Uitgaven
Totaal in
(regulering
09:00-19:00 u)
VOP+OWO+IB

-/- 50.850

711.048

721.383

731.718

Als het uitgangspunt is om parkeeroverlast te verminderen in deze wijken die grotendeels bestaan uit
woonadressen, dan ligt een kortere reguleringstijd meer voor de hand.
Minder
inkomsten bij
kortere
reguleringstijd
t.o.v. lange
reguleertijd
(16:00-22:00 u)

€ 50.000 tot
€ 100.000
(voorbereidings–
kosten)

Totaal in
(regulering
16:00-22:00 u)
VOP+OWO+IB

€

€

455.000,00

234.000,00

€

€

455.000,00

234.000,00

€

€

455.000,00

234.000,00

VOP = Vettenoordsepolder
OWO = Oostwijk Oost
IB = Indische Buurt
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Bijlage 1
Tarieven voor parkeervergunningen voor bewoners Vlaardingen en tarieven in omliggende gemeenten
Vlaardingen (2020)
Soort parkeervergunning
Eerste bewonersvergunning
Tweede bewonersvergunning

Jaartarief
€ 48,00
€ 144,00

Schiedam (2020)
Soort parkeervergunning
Eerste bewonersvergunning
Tweede bewonersvergunning

Jaartarief
€ 93,00
€ 394,00

Delft (2020)
Soort parkeervergunning
Eerste bewonersvergunning gebied B
Tweede of volgende bewonersvergunning gebied B
Eerste bewonersvergunning gebied C, D, E, F, H, Z
Tweede of volgende bewonersvergunning gebied C, D, E, F, H, Z

Jaartarief
€ 169,80
€ 488,40
€ 77,40
€ 163,20

Rotterdam (2020)
Soort parkeervergunning
Eerste bewonersvergunning (plaats bij parkeerapparatuur)
Tweede of volgende bewonersvergunning (plaats bij
parkeerapparatuur)
Eerste bewonersvergunning (plaats voor belanghebbenden)
Tweede of volgende bewonersvergunning (plaats voor
belanghebbenden)

Jaartarief
€ 115,20
€ 248,40

€ 216,00
€ 432,00

Dordrecht (2020)
Soort parkeervergunning
Eerste bewonersvergunning
Tweede bewonersvergunning

Jaartarief
€ 120,00
€ 241,80

Zoetermeer (2020)
Soort parkeervergunning
Eerste bewonersvergunning
Tweede bewonersvergunning
Bewonersvergunning Spazio of Nederlandlaan

Jaartarief
€ 29,00
(+ € 16,00 leges)
€ 240,00
(+ € 16,00 leges)
€ 250,00
(+ € 16,00 leges)
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Ridderkerk (2020)
Soort parkeervergunning
Bewonersvergunning

Jaartarief
Minimaal € 80,10

Leiden (2020)
Soort parkeervergunning
Eerste bewonersvergunning Zone A (centrum)
Tweede bewonersvergunning Zone A (centrum)
Eerste bewonersvergunning Zone B
Tweede bewonersvergunning Zone B
Derde bewonersvergunning Zone B

Jaartarief
€ 184,80
€ 369,80
€ 52,40
€ 52,40
€ 52,40

Gouda (2020)
Soort parkeervergunning
Eerste bewonersvergunning Sector 1
Bewonersparkeerterreinvergunning Sector 1

Jaartarief
€ 156,00
€ 480,00

Eerste bewonersvergunning Sector 2 en 3
Tweede bewonersvergunning Sector 2 en 3

€ 156,00
€ 228,00

Spijkenisse/Nissewaard (2020)
Soort parkeervergunning
ste
Bewonersvergunning (1 en volgende)

Jaartarief
€ 0,00

Straat parkeren per gemeente 2020
Vlaardingen
Schiedam
Delft
Rotterdam
Dordrecht
Zoetermeer
Ridderkerk
Leiden
Gouda
Spijkenisse

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

€ 2,20/uur
wijken: € 1,90/uur , € 2,70/uur (binnenstad)
€ 3,20/uur (parkeergarages € 3,00/uur)
€ 1,76/uur (schil); € 2,50/uur (schil); € 4,14/uur (binnenstad)
€ 1,50/uur (schil); € 1,70/uur (schil); € 1,90/uur (schil); € 2,80/uur (binnenstad)
€ 2,40/uur (parkeergarages van € 1,00 - € 1,50/uur)
€ 1,10/uur
€ 2,20/uur (schil); € 2,90/uur (binnenstad)
€ 2,00/uur (schil); € 4,00/uur (binnenstad)
e
€ 1,95/uur (vanaf 2 uur € 1,00/uur) (schil); € 2,75/uur (binnenstad)

Tarieven vergelijking op de met geel gemarkeerde velden
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Stedelijk Beheer
Verhogen tarieven/inkomsten
104 Verhogen begraafrechten

Wettelijke taak

JA
X

NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Elk jaar komen wij ongeveer €40.000,- te kort ten opzichte van de begroting. Om te kijken hoe wij dit
kunnen opvangen is het idee om de grafrechten op te plussen met bijvoorbeeld 5%. Het is een eenvoudige
manier om de inkomsten te verhogen.
Over het algemeen zien wij dat het aantal begravingen per jaar afneemt. Dat is een landelijke trend.
Grafrecht inkomsten:
2018 795.346,80 stel 5% erbij is € 39.767,34
2019 756.450,46 stel 5% erbij is € 37.822,52
Uitwerken o.a.:
Wel moet er gekeken worden naar onze concurrentie positie ten opzichte van omliggende gemeenten.
Het effect van een technisch crematorium en verbouwing Aula.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Vergelijk met omliggende gemeenten over de huidige prijzen 2020:
Vlaardingen

Maassluis

Schiedam

Westland

Begr. Particuliere Uitgifte 20 jr
Begr. Particulier Graf
20 jr,
Totaal

€2949,45 +5%=€3096.92 €2761,00
€1126,25 +5%=€1182,56 €1555,00
€4075,70 +5%=€4279,49 €4316,00

€3300,00
€1150,00
€4450,00

€3487,00
€1022,00
€4509,00

Begr. Algemeen Graf

10 jr

€1157,00 +5%=€1214,85 €1480,00

€1285,00

€1991,00

Verlenging Part. Graf

10 jr

€1474,75 +5%=€1548,49 €2010,00

€1650,00

€1702,00

Bij een verhoging van de tarieven met 5% van alle diensten (alleen de grote zijn hierboven uitgelicht) Blijven
wij nog onder onze concurrenten in de buurt en tast dit niet onze concurrentie positie aan. Wij blijven
prijstechnisch nog steeds aantrekkelijk.
Er moeten nu voorstellen gedaan worden voor de Belastingverordening, hopelijk kan dit nog meegenomen
worden voor volgend jaar.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Omdat de landelijke trend is dat begraven afneemt en cremeren toeneemt, kan het realiseren van een
technisch crematorium rendabel zijn. Ook het verbouwen van de Aula kan zorgen voor een verhoging van
de exploitatie.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten,
€0
€0
stijging tarief 5%
Minder Uitgaven
Totaal in
€0
€0

2023

2024

€0

€0

€0

€0

Analyse Financiën:
De baten blijven in 2019 ongeveer € 40.000 achter op de begroting als gevolg van de dalende trend van het
aantal begrafenissen. Verhogen van het tarief met 5% kan hiervoor compenseren, maar extra baten
bovenop de raming zal dit niet opleveren.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster

Stedelijk Beheer
Verhogen tarieven/inkomsten

Omschrijving/naam

109 Havengelden binnenhaven / recreatie kostendekkend maken

Wettelijke taak

JA
X

NEE


Uitwerking voorstel
Het havengeld in de gemeentelijke binnenhaven wordt voor verschillende categorie schepen geïnd. Dit is
vastgelegd in de Verordening Havengeld pleziervaartuigen, recreatieve toeristische (bedrijfs)vaartuigen en
historische schepen
Onderzocht wordt naar de mogelijkheden of er meer inkomsten kunnen worden gegenereerd door de
tarieven van het havengeld Binnenhavens / Recreatievaartgelden te verhogen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Pleziervaartuigen
De tarieven van het havengeld voor pleziervaartuigen, recreatieve toeristische (bedrijfs)vaartuigen en
historische schepen zijn afgestemd met de tarieven die in andere gemeentelijke jachthavens worden
gehanteerd met vergelijkbare voorzieningen (bijv. drinkwater en walstroom). Ook de locatie, zoals
bereikbaarheid of centrale ligging zijn mede bepalend.
In 2019 werd er in totaal € 15.890,- aan havengeld geïnd.
Naar verwachting zullen de inkomsten in 2020 ca. € 16.000,- zijn.
Voorstel is om de tarieven de komende vier jaar jaarlijks te verhogen met 10% (inclusief indexering).
Verhogen van de marktconforme tarieven kan de haven minder aantrekkelijk maken voor passanten en de
kans bestaat dat historische schepen elders een ligplaats gaan zoeken.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Aanpassen belastingverordening.
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
1627,1816,Minder Uitgaven
Totaal in
€ 1.627,€ 1.816,-

2023
-

2024
-

2.027,€ 2.027,-

2.262,€ 2.262,-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster

Stedelijke Ontwikkeling
Verhogen tarieven/inkomsten

Omschrijving/naam

118 Toeristenbelasting verhogen

Wettelijke taak

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel
We verhogen het tarief voor de toeristenbelasting van € 2,52 per nacht naar € 3,00.
Verder gaan we onderzoeken we in hoeverre het mogelijk is om toeristenbelasting te gaan heffen bij
arbeidsmigranten.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Er bestaat een risico dat het aantal overnachtingen zal afnemen. Wij schatten dit risico laag in. De
toeristenbelasting maakt slechts een zeer gering deel uit van de totale prijs voor een hotelovernachting.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Aanpassen belastingverordening.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
48.000
49.000
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 48.000
€ 49.000

2023

2024

50.000

51.000

€ 50.000

€ 51.000
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2.6 Subsidies
Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
integraal ombuigingsvoorstel subsidies
(bestaand uit nr. 23 Taakstelling gesubsidieerde instellingen en 74
subsidies en heeft raakvlakken met 24 subsidie
verminderen bibliotheek, 42 subsidiering scouting, 81
subsidie grote evenementen, 87 subsidie verminderen of
sluiten van culturele voorzieningen, 88 subsidie kunst en
cultuur (welzijns)subsidies

JA


NEE


Uitwerking voorstel
Om wettelijke taken uit te voeren en gemeentelijke beleidsdoelstellingen te behalen, subsidiëren we partijen
die activiteiten verrichten waarmee we proberen die taken en doelstellingen te behalen. Deze gemeentelijke
beleidsdoelstellingen zijn verwoord in de diverse beleidsnota’s. De opgave waar we voor staan is het
transformeren van het brede sociale domein door o.a. de omslag te maken naar integraal en vraaggericht
werken. In De Inwoner voorop, het Herstelplan en het Uitvoeringsplan herstelplan wordt nadere focus
aangebracht in dit veranderingsproces.
Al eerder hebben we een bezuinigingstaakstelling doorgevoerd door substantieel de subsidies te verlagen.
De organisaties hebben toen maatregelen genomen waardoor hun voortbestaan gecontinueerd bleef. Dat
kon door een efficiencyslag in bedrijfsvoering.
Bij wijzigingen in de manier waarop wij partijen subsidiëren moeten we de Algemene Wet Bestuursrecht
(Awb) en onze subsidieverordening (ASV) tot richtlijn houden. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat een subsidie
die wij minder dan 3 jaar achtereenvolgend verstrekken, per komend subsidiejaar gewijzigd kan worden.
Als we 3 jaar of langer achter elkaar een subsidie verstrekken, moeten we een redelijke termijn in acht
nemen om wijzigingen door te voeren. Als de wijziging via een afbouwregeling gaat, kan die redelijke
termijn ingekort worden.
Met de regels uit de Awb en de Asv als kader hebben wij het volgende voorstel dat voor alle subsidies geldt
die de gemeentelijke organisatie verstrekt.
1) Het verminderen van de subsidie over de komende vier jaar, met telkens een 1% per jaar (nr 23)
2) Het accres de komende vier jaar vaststellen op 0,0
3) Het niet toe laten voegen van maximaal 5% van een eventueel positief exploitatieresultaat (van de
activiteiten) aan het eigen vermogen
Voor een aantal beleidsdoelen ontvangen wij ook geoormerkte gelden van de overheid. Voor deze
beleidsdoelen geldt als ombuigingsmaatregel:
4) Het slimmer inzetten van rijksbijdragen
Daarnaast hebben we in het beleid sociaal domein beschreven dat we het factorenmodel willen inzetten.
Op basis van objectief wetenschappelijke inzichten komen we tot een afwegingskader op grond waarvan
we voor sommige aanvragen meer subsidie inzetten en voor sommige aanvragen minder of niet.
5) Ontwikkelen en implementeren factorenmodel
Hieronder beschrijven we die voor- en nadelen van dit voorstel.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
1) Het verminderen van de subsidie over de komende vier jaar, met telkens een 1% per jaar (nr 23)
2) Het accres de komende vier jaar vaststellen op 0,0
Voordeel voor beide maatregelen:


Alle gesubsidieerde partijen worden naar rato op gelijke manier gekort



Ondernemerschap en het aanboren van derdengeld wordt gestimuleerd



Een kleiner budget noopt tot efficiency

Nadeel van beide maatregelen:





De in de subsidiebeschikking gestelde doelen worden met een mindere kwaliteit of in lagere
kwantiteit uitgevoerd
De kans bestaat dat partijen een hogere subsidieaanvraag doen om op gelijke voet verder te
kunnen gaan
Partijen kunnen veranderingen zoals bijvoorbeeld loonkostenstijging niet met de subsidie van
de gemeente opvangen.
Voor subsidies die uitsluitend de inzet van formatie voor primaire uitvoeringstaken in het SD
financieren – zoals de inzet van (specialistische)e wijkteammedewerkers door
‘’moederorganisaties’’ - betekent dit dat er minder fte beschikbaar is voor de uitvoering van
deze primaire uitvoeringstaken (bv. de wijkteams). Dit resulteert in verhoging van de werkdruk
bij de wijkteams en mogelijk tot (langere) wachttijden.

3) Het niet toe laten voegen van 5% van een eventueel positief exploitatieresultaat aan het eigen vermogen.
Het gaat hierbij niet om veel organisaties die dat hebben. Eind augustus kan duidelijk gemaakt worden om
welk bedrag het zou kunnen gaan.
Voordeel:


Het draagt bij aan het terugdringen van het financieel tekort



Alle gesubsidieerde instellingen worden naar rato gelijk gekort



Dit heeft in principe geen invloed op de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten



Gemeenschapsgeld wordt gebruikt waar het voor bedoeld is

Nadeel:




De financiële prikkel om zuinig te werken verdwijnt
Er zijn niet veel instellingen die een positief exploitatieresultaat hebben
Instellingen krijgen geen kans om ‘vet op de botten’ te kweken en zo eventuele financiële
toekomstige tegenvallers op te vangen

4) Het slimmer inzetten van rijksmiddelen binnen de voorwaarden waaronder we die middelen verkrijgen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om van rijksbijdrage personele lasten te betalen.
Voordeel:


We behandelen de rijksmiddelen zoals vele andere gemeenten die ook behandelen (we zijn
niet roomser dan de paus)



Het draagt bij aan het terugdringen van het financieel tekort

Nadeel:


Er is minder budget om de beleidsdoelstellingen te bereiken
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5) Ontwikkelen en implementeren factorenmodel

Voordeel:


Meer robuuste sturing en regie is mogelijk



De afwegingen om subsidies toe te kennen worden zakelijker, transparanter en objectiever



Deze methodiek levert een hoger rendement

Nadeel:
 Als gevolg van deze methodiek zullen er interventies of organisaties zijn die minder of geen
subsidie meer ontvangen
 We kunnen dit model niet meteen invoeren, maar ermee leren werken, wat tijd kost.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties



In beeld brengen of er organisaties zijn waarvan door dit maatregelenpakket de continuïteit in
gevaar gebracht wordt.
Belangrijk is dat gekozen maatregelen uniform schriftelijk gecommuniceerd wordt

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 122.880
€ 250.440

2023

2024

€ 382.320

€ 518.400
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
24 subsidie verminderen of sluiten van bibliotheek
Heeft relatie met 28 vrijval reserve bibliotheek

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het biblitoheekwerk behelst meer dan het uitlenen van boeken. De bibliotheek is een toegangspoort tot het
vinden van informatie en wordt ook zo door de rijksoverheid gepositioneerd. Het gaat daarbij ook om het
vinden van digitale informatie. Er zijn een aantal computerwerkplekken en men kan op het internet.
Daarnaast is de Bibliotheek de huiskamer van de stad en kunnen mensen op die plek kennismaken met
kunst en cultuur en er is ruimte voor ontmoeting en debat. Daartoe organiseert de bibliotheek ook diverse
activiteiten.
Een van de meer belangrijke taken van het bibliotheekwerk is leesbevordering en het vergroten van
leesplezier. Dat draagt bij aan het vergroten van de basisvaardigheden.
Om te bezuinigingen op het Vlaardings bibliotheekwerk zijn er 3 opties:
1) Huidige bibliotheekwerk vervangen door inzet bibliotheekbussen
2) Sluiten van één of meerdere vestigingen
3) Subsidie aan de Bibliotheek de Plataan verminderen en hen opdracht geven om tenminste het
bedrag van vermindering via derden te financieren (en 3b het verhuren van het volledige pand aan
de Bibliotheek de Plataan)
4) Subsidie aan de Bibliotheek de Plataan verminderen

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met herstelplan:
Ambitie 2 van het Herstelplan de omslag naar preventie en vroegsignalering. Het Vlaardings
bibliotheekwerk is relevant daarin omdat zij een belangrijke taak heeft in het bevorderen van
zelfredzaamheid. In De inwoner voorop richten we de focus op het vergroten van brede basisvaardigheden.
De bibliotheek heeft daar een spilfunctie in. Deze spilfunctie komt bij opties 1,2 en 4 onder druk te staan.
n.b. In ombuigingsvoorstel 23 staat het idee uitgewerkt om voor alle subsidies (binnen de regels van de
Awb en ASV) de komende vier jaar elk jaar 1 procent te bezuinigen, daarnaast maximaal 5% van een
eventueel positief resultaat terug te laten vloeien naar de gemeente, verder is het voorstel om de
rijksbijdragen slimmer in te zetten en als laatste het factorenmodel invoeren. De financiering van de
Bibliotheek de Plataan vindt plaats via een subsidie.
Hieronder volgen per optie de risico’s
Optie 1 bibliotheek vervangen door inzet bibliotheekbussen
Voordeel
- Vrijkomen van gemeentelijk vastgoed
- Goedkoper
- Breder verspreiding over Vlaardingen is mogelijk
Nadeel
- Alleen de functie van leesplezier wordt vervuld; bibliotheek als ontmoetingsplek verdwijnt, de
diverse programma’s op het gebied van leesbevordering voor jeugd, anderstaligen en volwassenen
verdwijnen
119

-

Voltallig personeel wordt boventallig en moet ofwel een werkplek krijgen in de gemeentelijke
organisatie ofwel van werk-naar-werk begeleid worden, of een aantrekkelijke
vaststellingsovereenkomst krijgen (hiervoor moet dan de reserve bibliotheek gebruikt worden)
Bibliotheekbus is een voorziening die mensen verwachten in landelijk gebied; het maakt
Vlaardingen als woonstad onaantrekkelijk
Het imago van de gemeentelijke organisatie als betrouwbare fusiepartner en de relatie met de
gemeente Maassluis en Midden Delfland komt onder druk te staan als je binnen 1 jaar na
verzelfstandiging een andere koers kiest

Optie 2 sluiten van één of meerdere vestigingen
Voordeel
- Vrijkomen van gemeentelijk vastgoed
- Minder overheadkosten
Nadeel
- Vestigingen zijn over de stad verdeeld; elke vestiging heeft zijn specifieke voor- en nadelen, keuze
maken welke vestiging is daardoor niet gemakkelijk
- Personeel wordt gedeeltelijk boventallig en zal een werkplek in de organisatie moeten krijgen of van
werk-naar-werk begeleid worden, of een aantrekkelijke vaststellingsovereenkomst moeten krijgen
(hiervoor moet de reserve bibliotheek gebruikt worden)
- Het imago van de gemeente als betrouwbare fusiepartner en de relatie met de gemeente Maassluis
en Midden Delfland komt onder druk te staan als je binnen 1 jaar na verzelfstandiging een andere
koers kiest.
Optie 3 verkrijgen van derdenfinanciering
Voordeel
- Uit het voor de fusie verrichte onderzoek kwam naar voren dat dit de sterke kant is van de huidige
directie, door deze opdracht mee te geven wordt gebruik gemaakt van de aanwezige competenties
- Het bibliotheekwerk (zowel leesplezier als leesbevordering) blijft een goede toegankelijke
voorziening in de hele stad
- De net verzelfstandigde bibliotheek hou je hiermee in de luwte waardoor de redenen om te fuseren
(slagkracht, innovatiekracht en cultureel ondernemerschap) tot volle wasdom kunnen komen
- Optie met meeste draagvlak
Nadeel
- Steeds meer organisatie moeten derdenfinanciering aanspreken, waardoor deze vijver door steeds
meer vissen bemand wordt. Niet zeker is of dit gaat lukken.
Optie 3b: het verhuren van het gehele pand aan de Bibliotheek de Plataan
Voordeel:
- De Bibliotheek de Plataan heeft iets in handen om te kunnen exploiteren
- De Bibliotheek de Plataan heeft ruimte om haar activiteiten te verruimen
Nadeel:
- Het pand en inrichting zijn niet state of the art ingericht, de prijsstelling vanuit de Bibliotheek zal
navenant moeten zijn
- De ambtenaren die nu in de overige ruimten van de bibliotheek verblijven, zullen hier naar een
andere plek moeten verhuizen
- Het Vlaardings archeologisch kantoor VLAK zal een andere plek moeten vinden, of huren van de
Bibliotheek de Plataan.
Optie 4 Subsidie aan de bibliotheek de Plataan verminderen
Voordeel
- De Bibliotheek de Plataan kan de regie zelf nemen op de manier zij het gat tussen de benodigde
financiering en de verkregen financiering gaat opvullen.
- Voordelen zoals die genoemd zijn bij ombuigingsvoorstel 23
Nadeel
- De Bibliotheek de Plataan kan besluiten om bv contributie te verhogen en/of openingstijden te
verminderen wat ongewenste effecten kan hebben (personeel boventallig, ledenterugloop,
basisvaardigheden inwoners verminderen)
- Nadelen zoals die benoemd zijn bij ombuigingsvoorstel 23
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties


Financieel doorrekenen m.n. de kosten van boventallig personeel

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 17.408
€ 35.479

2023

2024

€ 54.162

€ 73.440
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
25 Rotterdampas herzien

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
De gemeente subsidieert de aankoop van de Rotterdampas voor drie doelgroepen: de 65+ers, de minima
met kinderen tot 18 jaar en minima zonder kinderen. De pas kost voor seizoen 2020-2021 normaal tarief €
60,-voor volwassene en € 12,50 voor kinderen. Het minimatarief is € 5-, kinderen € 0,- en 65+ers € 20,(kinderen van 65+ers tot 18 jaar betalen € 12,50). Ook zelfstandigen die op een minimum zitten komen in
aanmerking voor een gereduceerd tarief.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met Herstelplan:
In het herstelplan is de maatregel opgenomen om de Rotterdampas alleen te ondersteunen voor minima
met kinderen onder de 12 jaar.
In het herstelplan is de maatregel opgenomen om de Rotterdampas alleen te ondersteunen voor minima
met kinderen onder de 12 jaar. Daar is het ingeboekt als financieel voordeel:
2021
2022
2023
2024
62.500 (overgangsjaar)
125.000
125.000
125.000
Op de begroting staat de Rotterdampas als gesaldeerde post (inkomsten-uitgaven) voor € 250.000 in totaal.
Als we volledig stoppen met de Rotterdampas blijft het restant over om via deze weg in te boeken
Risico’s bij volledig stoppen van de subsidie voor alle doelgroepen:

Rotterdampas wordt voor minima onbereikbaar. Sportclubs, zwembad, Kade40, Museum
Vlaardingen Stadsgehoorzaal en bibliotheek bieden in Vlaardingen korting aan via Rotterdampas.
Minder Rotterdampashouders, leiden tot minder leden en minder contributie-inkomsten bij deze
door de gemeente gesubsidieerde instellingen.
 Lagere deelname van minima aan de activiteiten die via de Rotterdampas worden aangeboden.
 De pas kan reductietarief aanbieden doordat er veel pashouders zijn. Minder pashouders leidt tot
hogere tarieven voor alle deelnemers
Onbenutte kansen van de Rotterdampas:
 Meer Rotterdampas aanbod in Vlaardingen realiseren. Rotterdampas zou b.v. gebruikt kunnen
worden om de binnenstad te verlevendigen, meer acties meer aanloop.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Doorrekenen wat de opbrengsten zijn van dit ombuigingsvoorstel
Met de Rotterdampas de doelgroepen in het contract aanpassen, eerst volgende mogelijkheid is 1-3-2022
om het contract en doelgroep aan te passen.
Onderzoeken of het risico bestaat dat Rotterdampas hier niet mee akkoord gaat
Vaststellen overgangsregeling voor 2021 (zoals opgenomen in het herstelplan)

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 192.000*
€ 130.438

2023

2024

€ 132.750

€ 135.000

*250.000-62.500
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
26 Dierenwelzijn

Wettelijke taak

JA





Zorg voor opvang
zwervende huisdieren,
bij veiligheidsrisico en
huisuitzetting
Zorg voor vervoer en
destructie kadavers

NEE

 Aanvullende regelgeving
hinder en overlast,
volksgezondheid en
openbare orde

Uitwerking voorstel
Het niet financieren van de niet-wettelijke taak op het gebied van dieren welzijn, zoals beschreven in de
Nota onderzoek wettelijke en wenselijke taak Dierenwelzijn 2019. Dit houdt concreet in dat de uitvoerende
partijen geen vergoeding meer krijgen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met herstelplan: geen
N.b. In ombuigingsvoorstel 23 staat het idee uitgewerkt om voor alle subsidies (binnen de regels van de
Awb en ASV) de komende vier jaar elk jaar 1 procent te bezuinigen, daarnaast maximaal 5% van een
eventueel positief resultaat terug te laten vloeien naar de gemeente, verder is het voorstel om de
rijksbijdragen slimmer in te zetten en als laatste het factorenmodel invoeren. Financiering van organisaties
in verband met Dierenwelzijn vindt plaats via een subsidie.
Voordeel:
- Maatschappelijk draagvlak voor dierenhulp is groot, daardoor is het mogelijk dat betrokken partijen
middels crowd funding de benodigde financiën bij elkaar krijgen.
Nadeel:
- Politiek draagvlak is groot, raad heeft budget beschikbaar gesteld voor dierenwelzijn
- De betrokken organisaties moeten extern fondsen werven (zie boven), kunnen minder activiteiten
uitvoeren of worden bedreigd in hun voortbestaan
- Draagvlak onder publiek is groot voor dierenhulp, dit besluit kan op weerstand stuiten
- Dieren in nood worden niet meer geholpen.
- Dierenhulporganisaties bieden vrijwilligersparticipatie. Dat vervalt mogelijk voor een deel.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 15.360
€ 15.653

2023

2024

€ 15.930

€ 16.200
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke ondersteuning
Subsidies
27 Argosmobiel

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
De Raad heeft in januari 2020 budget beschikbaar gesteld om Argosmobiel tot 1 augustus 2020 in de lucht
te houden. De provincie heeft echter een streep hierdoor gehaald, waardoor Argosmobiel niet meer rijdt in
Vlaardingen. Het bedrag voor Argosmobiel staat dan ook niet op de begroting sociaal domein.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met herstelplan
Vervoer (van doelgroepen) is een onderdeel van de Wmo waarvan de kosten groeien. Op dit moment wordt
onderzoek gedaan naar de beheersing daarvan. Argosmobiel kan daar mogelijk een rol in krijgen. Een
aanvullende opdracht tot kostenbeheersing in de Wmo is onderdeel van het herstelplan.
Relevante ontwikkelingen
Er is een toename in het gebruik (aantal reizigers en aantal ritten) van de regiotaxi vanuit de Wmo
geconstateerd. Een vervoersmogelijkheid zoals bijvoorbeeld Argosmobiel, is onder bepaalde
omstandigheden een goedkoper alternatief dan regiotaxi.
Bij de gemeente Schiedam loopt een onderzoek naar een vervoersloket. Maassluis en Vlaardingen gaan
hierbij aanhaken vanuit het Wmo-vervoersperspectief. Het idee is dat er verschillende
vervoersmogelijkheden zijn die in verschillende situaties ingezet kunnen worden. Op die manier zou
gezorgd kunnen worden voor adequaat vervoer als eigen vervoer niet meer mogelijk is. Daarbij moet wel in
ogenschouw genomen worden dat ook aan een vervoersloket kosten verbonden zijn.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€
€

2023

2024

€

€
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
28 vrijval reserve bibliotheek
Dit voorstel heeft een relatie met nr. 24

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Deze reserve is gemaakt om frictiekosten bij de fusie van de Bibliotheek Vlaardingen met de Bibliotheek
Maassluis Midden Delfland op te vangen. Uit deze reserve wordt een medewerker die niet mee overgegaan
is naar de nieuwe organisatie betaald. Deze reserve kan bijvoorbeeld ook dienen als budget om eventuele
boventallige medewerkers volgens de regels van het sociaal plan te herplaatsen of om te begeleiden van
werk-naar-werk.
Het voorstel is om deze reserve te laten vervallen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Voordelen:
- Draagt bij aan het terugdringen van het tekort
Nadelen:
- Mocht er in de looptijd van het sociaal plan sprake zijn van een ‘terugkeergarantie’ van
medewerkers van de bibliotheek in de gemeentelijke organisatie, dan is er geen geld om dat te
financieren en zal dan ergens anders de benodigde financiering gevonden moeten worden.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 716.800

2023

2024
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Subsidies 29 Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Subsidies
29 Subsidie Zwembad (in relatie tot lening)

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Wat vervalt er?
Stoppen met de subsidie van 418.000 euro die jaarlijks wordt verstrekt aan Stichting Zwem- en
Recreatiebad de Kulk.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Intern
Dit heeft een effect op het realiseren van doelstellingen opgenomen in de vastgestelde Kadernota Sport en
Bewegen, namelijk: Inclusief sporten en bewegen (houd de sport betaalbaar, zodra geen zwembad in
Vlaardingen er is wordt de drempel hoger om te leren zwemmen. Zo dienen Vlaardingers af te reizen naar
de omliggende buurgemeenten).
Daarnaast geldt de doelstelling: Vaardig in bewegen. De zelfredzaamheid in water van Vlaardingers kan
verminderen. Het risico is aanwezig dat het aantal verdrinkingen stijgt, gezien de gemeente Vlaardingen
zich in een waterrijke omgeving bevindt.
Extern
Als de Kulk geen subsidie ontvangt, zal het zwembad sluiten. Subsidie wordt besteedt aan bedrijfsvoering
(schoon en veilig) en activiteiten. De stichting zal deze werkzaamheden niet meer kunnen betalen en niet
meer kunnen voldoen aan het kwaliteitslabel schoon en veilig. Daarnaast zal het exploitatietekort stijgen
waardoor de stichting zwem- en recreatiebad De Kulk failliet zal gaan. Gevolg is dat de gemeente het
zwembad zal moeten terugnemen en de resterende schulden van de Kulk zal moeten aflossen.
De maatschappelijke impact die het zwembad met zich meebrengt (sociale cohesie, gezondheid,
zwemmen, zwemveiligheid) komt in het geding. Zo’n 180.000 bezoekers per jaar kunnen geen gebruik
maken van de voorziening het zwembad.
Impact op capaciteit
De accounthouder die momenteel de subsidierelatie onderhoudt met Stichting zwem- en recreatiebad de
Kulk hoeft dit subsidieproces niet meer jaarlijks te doen. Ruimte capaciteit is per jaar ongeveer 50 uur. Bij
verplaatsen, terugkopen en dergelijke gaat het om aanzienlijke meer tijdsbesteding aan dit account.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Op dit moment kan de Stichting niet voldoen aan het MJOP, hier komt ongeveer 350.000 euro per jaar
tekort. Risico is, als in de toekomst geen subsidie meer wordt gegeven, dat over 2 - 4 jaar stichting de Kulk
alsnog failliet gaat. De gemeente staat borg voor het zwembad mbt de lening bij de bank. Hier is nog een
restschuld van ca 350.000,Juridisch moet onderzocht worden op welke grond dit kan en op welke termijn dit in kan gaan.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Er is inmiddels door Stichting de Kulk een document aangeleverd met een aantal scenario’s beschreven
voor de toekomst. Zelfs onderneemt de stichting ook onderzoek en acties om te komen tot een situatie
waarin het realistisch is om een zwembad in Vlaardingen te behouden.
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
0
436.183
Totaal in
€0
€ 436.183

2023

2024

443.916
€ 443.916

451.440
€ 451.440
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Subsidies 30 Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

Maatschappelijke Ontwikkeling
Subsidies
30 Zwembadactiviteiten
JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Wat vervalt er?
De inkoop van 160.000 euro die jaarlijks wordt besteed aan Stichting Zwem- en recreatiebad de Kulk ten
behoeve van de uitvoering van schoolzwemmen.
Bovenstaande heeft ook impact op het budget leerlingenvervoer – schoolzwemvervoer van 45.000 euro per
jaar. Dit houdt in het brengen en halen van de kinderen van de basisschool met de bus naar het zwembad.
Tot slot zijn er kleine subsidies aan de zwemverenigingen van 89.000 euro per jaar.
Aangepast zwemmen wordt georganiseerd door Stichting ViB i.s.m. het startblok voor een bedrag van
37.000 euro per jaar.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Intern
Dit heeft een effect op het realiseren van doelstellingen opgenomen in de vastgestelde Kadernota Sport en
Bewegen, namelijk: Inclusief sporten en bewegen (houd de sport betaalbaar, zodra geen zwembad in
Vlaardingen er is wordt de drempel hoger om te leren zwemmen. Mensen met een beperking kunnen
zwemmen door de activiteiten van aangepast zwemmen. Zo dienen Vlaardingers af te reizen naar de
omliggende buurgemeenten).
Daarnaast geldt de doelstelling: Vaardig in bewegen. De zelfredzaamheid in water van Vlaardingers kan
verminderen. Het risico is aanwezig dat het aantal verdrinkingen stijgt, gezien de gemeente Vlaardingen
zich in een waterrijke omgeving bevindt.
Ook hebben we opgenomen als doelstelling: Vitale sport- en beweegaanbieders in Vlaardingen. Als de
verenigingen geen subsidie ontvangen dan kunnen ze niet meer zwemmen in de Kulk of wordt de
contributie hoger (de huur van het zwembad is 260.000 euro per jaar voor deze verenigingen) en kunnen
ze dat niet betalen. Als de verenigingen geen zwemwater meer huren heeft dat directe gevolgen voor de
exploitatie van het zwembad.
Duurzame sportinfrastructuur is tot slot ook nog een doelstelling die bij bezuiniging van deze post wordt
aangetast, namelijk schoolzwemmen wordt nu ingezet als een natte bewegingsonderwijsles (voor 19 van
de 24 basisscholen). Als schoolzwemmen stopt, dan is de capaciteit van de huidige
binnensportaccommodaties (mogelijk) niet toereikend binnen schooltijden. Bewegingsonderwijs is een
wettelijke taak.
Extern
De maatschappelijke impact die het zwembad met zich meebrengt (sociale cohesie, gezondheid,
zwemmen, zwemveiligheid) komt in het geding.
De natte bewegingsonderwijsles wordt niet verplicht aan groep 5 van deze scholen, de trend is dat steeds
minder scholen van schoolzwemmen gebruik willen maken (organisatorisch en qua veiligheid). Impact in
Vlaardingen is ook dat steeds minder kinderen een zwemdiploma behalen (de zwemveiligheid in
Vlaardingen komt in het geding). Kansarme kinderen hebben een grotere kans om alsnog een
zwemdiploma te behalen. Ook mist de Kulk ca. 10% van de totale omzet (zie zwembad).
De verenigingen hebben dit nodig om de huur aan stichting zwembad de Kulk te betalen.
Impact op capaciteit
De accounthouder die momenteel de subsidierelatie onderhoudt met deze zwemaanbieders hoeft dit
subsidieproces niet meer jaarlijks te doen. De ruimte in capaciteit is ongeveer 70 uur door
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relatiemanagement met meerdere partijen in de stad.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het risico is dat in Vlaardingen geen zwemsport meer plaatsvindt
Juridisch moet onderzocht worden op welke grond dit kan en op welke termijn dit in kan gaan.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
-

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
0
345.399
Totaal in
€0
€ 345.399

2023

2024

351.522
€ 351.522

357.480
€ 357.480
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Subsidies 31 en 32 Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Subsidies
31 Jongeren Op Gezond Gewicht en 32 GIDS gelden

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Wat vervalt er?
De ontwikkeling van de lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Deze wordt gevormd door
een decentralisatie uitkering Gezond in de Stad (GIDS) voor een bedrag van 120.000 euro en het
programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) voor een bedrag van 150.000 euro.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Intern
De gemeente Vlaardingen ontvangt sinds 2014 via de decentralisatie-uitkering GIDS een tijdelijke financiële
ondersteuning bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Deze uitkering is in 2017 verlengd tot
en met 2021.
De gemeente Vlaardingen is sinds 2014 aangesloten bij JOGG en is hierbij overeengekomen om tot 14-032023 deel uit te maken van de landelijke JOGG-community. Vanuit het raadsprogramma zijn middelen
beschikbaar gesteld om de JOGG aanpak binnen een netwerk vorm te geven en te werken aan de
gezondheid van kinderen en jongeren van 0-19 jaar. De gezondheidsmonitor van de GGD geeft hiertoe
aanleiding. (jeugd in Vlaardingen zit qua gezondheid en met name qua overgewicht onder het landelijk
gemiddelde).
In de Kadernota Sport en Bewegen valt dit programma onder integraal sport- en beweegbeleid.
Afgelopen jaren is door de JOGG regisseur in Vlaardingen een hecht netwerk opgebouwd van publieke en
private partijen (onderwijs, opvang, sport, zorg, welzijn, wijk). Sinds de start richt het programma zich
specifiek op kinderen en jongeren met overgewicht. Vanaf 2018 is er een verschuiving naar de volledige
omgeving van de Vlaardingse kinderen en jongeren, waarbij ook ouders en opvoeders worden betrokken.
Deze verschuiving sluit aan bij de huidige ontwikkelingen benoemd in het herstelplan. De aanpak draagt
tevens bij aan de participatiegraad van de Vlaardingse jongeren op bijvoorbeeld sportverenigingen,
hierdoor integreren jongeren die voorheen buiten de boot vielen zich in een sociaal-maatschappelijke
omgeving.
Extern
Stichting Vlaardingen in Beweging ontvangt jaarlijks een subsidie van 40.000 euro voor de uitvoering van
JOGG en heeft een buurtsportcoach in dienst die zich voor een 0,5 fte inzet t.b.v. uitvoering JOGG
activiteiten.
Moveo Gezondheidszorg ontvangt jaarlijks een subsidie van 30.000 euro voor de uitvoering van het
programma Cool2BFit. Cool2BFit is een multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht en hun
ouders.
Impact op capaciteit
Voor het jaar 2021 blijft de gemeente inzetten op het terugdringen van gezondheidsachterstanden met de
financiële middelen vanuit de decentralisatie uitkering (120.000 euro). De inzet blijft preventie. Het is nog
niet duidelijk of de Gids gelden gecontinueerd worden vanaf het jaar 2022. Naar verwachting neemt het
ministerie van VWS in 2021 hier een besluit over.
De aanpak wordt gebaseerd op de uitkomsten van de gezondheidsmonitor van de GGD. Dit kan breder zijn
dan alleen gewicht. Het reeds opgebouwde netwerk van publieke en private partijen van JOGG
Vlaardingen wordt benut voor de uitvoering.
In de volgende tabel is weergegeven wat er precies wordt besteedt aan fte.
Functie

Werkgever

JOGGAccounthouder

Gemeente
Vlaardingen

Opbouw salaris
(huidige situatie)
20.000 (BRC rijksregeling)
30.000 (JOGG-

Opbouw nieuwe
situatie
50.000 Gemeente
Vlaardingen

Verschil
+ 20.000
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JOGG-Uitvoering

Vlaardingen in
Beweging

Budget)
10.000 (BRC rijksregeling)
10.000 (JOGGBudget)

Fte valt weg

- 20.000

Het voorstel is nu om het geld voor het fte te bezuinigen vanuit de JOGG gelden, zie hieronder in de
170.000 euro (JOGG budget). Echter is dit niet van invloed op de inzet van de accounthouder (namelijk 1,0
fte) die met het activiteitenbudget van 120.000 (GIDS gelden) zich gaat inzetten op de beleidsdoelstellingen
gezondheid.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het uitvoeringsprogramma van het herstelplan heeft als doelstelling opgenomen om in te zetten op
preventie om kosten in het maatwerk uiteindelijk te verminderen (ombuigingen). Onder dit uitgangspunt
worden doelstellingen en plannen opgenomen die de werkzaamheden van het JOGG netwerk continueren,
maar ook om breder te kijken naar gezondheid/overgewicht van elke Vlaardinger (in elke leeftijdscategorie).
Preventie valt onder de Wet publieke gezondheid (Wpg). De gemeente is verantwoordelijke voor de lokale
invulling en uitvoering van preventie binnen de Wpg. Het terugdringen van overgewicht is een van de
doelen van het Nationaal Preventieakkoord. Binnen de JOGG aanpak ligt de focus op kinderen en jongeren
van 0-19 jaar. Indien men besluit om de middelen van GIDS niet te benutten en de middelen van JOGG te
bezuinigen, vervalt de aanpak op preventie. Preventie vanuit de Wpg is echter een wettelijke taak.
Het is ook een risico dat na 2021 geen decentralisatie uitkering meer vanuit het rijk wordt toegekend, dit
heeft als gevolg dat er minder budget voor deze beleidsdoelstellingen beschikbaar is.
De gemeente Vlaardingen kan als niet betrouwbaar worden ervaren.
Samenwerkingsafspraken met het landelijke JOGG bureau en het netwerk van JOGG Vlaardingen worden
niet nagekomen.
Met Evides zijn 2 overeenkomsten afgesloten. 1 vanaf 2017 voor 5 jaar en 1 vanaf 2020 voor 5 jaar.
Omvang van dit geheel is ovk 1 2000 euro en ovk 2 2400 euro.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Op gezondheid ligt binnen de gemeente Vlaardingen een opgave (bron GGD Gezondheidsmonitor
Volwassen, Jeugd, Kinderen).
JOGG netwerk informeren en meenemen in oplossingen uitvoering en breder dan alleen jeugd?
Juridisch moet onderzocht worden op welke grond dit kan en op welke termijn dit in kan gaan.
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
174.080
Totaal in
€ 174.080

2022

2023

2024

0
0

0
0

0
0
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Subsidies 33a Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Subsidies
33 Sportstimulering

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Wat vervalt er?
Het bedrag van 100.000 euro dat is begroot conform Meerjarenbegroting 2019 – 2022 ten behoeve van het
Vlaardings Sportakkoord (uitvoeringsprogramma Kadernota Sport en Bewegen) bezuinigen.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente Vlaardingen in het jaar 2020 en in 2021 een bedrag van 40.000 euro
per jaar (in totaal 80.000 euro) om hier een vervolg aan te geven.
Het budget om uitvoering te geven aan de Kadernota Sport en Bewegen, middels het Vlaardings
Sportakkoord waar de acties in beschreven staan wijzigt van 140.000 euro naar 40.000 euro. De
doelstellingen en acties zullen in overleg met het bedrijfsleven en alle strategische partners in de stad
Vlaardingen gerealiseerd moeten worden.
Impact op capaciteit
Geen impact op capaciteit. Beleidsadviseur Sport 0,7 fte is en blijft benodigd. De werkzaamheden in de
beleidsvoorbereiding en opstellen van het Vlaardings Sportakkoord zijn afgerond door de Sportformateur.
Er ligt nu een plan om uit te voeren, dit kan met minder budget, maar hier moet alsnog tijd en aandacht
besteed worden aan de uitvoering hiervan (aanjaagfunctie van de gemeente).

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Na 2022 is het een risico dat vanuit het Rijk geen middelen beschikbaar worden gesteld.
De stekker wordt uit het Vlaardings Sportakkoord getrokken, dit betekent dat geen uitvoeringsprogramma
wordt gecontinueerd, zoals in de Kadernota Sport en Bewegen is vastgesteld. Dit betekent dat de
gemeente 2 x 40.000 euro moet inleveren bij het Rijk.
Als gekozen wordt voor het niet uitvoeren van het Vlaardings Sportakkoord dan kan de gemeente
Vlaardingen als niet betrouwbaar worden ervaren (draagvlak), gezien de gemeente niet verder investeert in
een netwerk samenwerking. De partijen die het Vlaardings Sportakkoord hebben ondertekend zullen
dusdanig teleurgesteld zijn en het vertrouwen in de gemeente verliezen.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Uitvoering geven aan het Vlaardings Sportakkoord met een budget vanuit het Rijk van 40.000 euro in 2021
en in 2022.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
102.400
104.350
Totaal in
€ 102.400
€ 104.350

2023

2024

106.200
€ 106.200

108.000
€ 108.000
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Subsidies 33b Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Subsidies
33b Sportstimulering

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Wat vervalt er?
In de begroting is 100.000 euro structureel opgenomen ten behoeve van cofinanciering buurtsportcoaches,
naast de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). De BRC is een regeling vanuit het ministerie van VWS
om 40% bij te dragen in de personeelskosten van 1 buurtsportcoach. Aanvullend financiert de gemeente
Vlaardingen nu jaarlijks 100.000 euro (10.000 euro per buurtsportcoach (10 fte). Dit houdt in dat 60% van
de kosten van een buurtsportcoach betaald worden (en hiermee dus ook de invloed vanuit de gemeente
groter is). De overige cofinanciering haalt stichting vib uit het inzetten van buurtsportcoaches als vakdocent
lo in het bewegingsonderwijs (de overige 40%).
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Dit heeft ook effect op de inzet van mankracht op het gebied van preventie, een belangrijke doelstelling in
het herstelplan.
Impact op capaciteit
Dit heeft een effect op de capaciteit van de buurtsportcoaches, die momenteel werkzaam zijn bij Stichting
Vlaardingen in Beweging. Zij hebben minder tijd (van 60% naar 40%) van de tijd om te besteden aan onze
gemeentelijk beleidsdoelstellingen. Geen direct effect op de capaciteit van de gemeente Vlaardingen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Dit heeft ook effect op de inzet van mankracht op het gebied van preventie, een belangrijke doelstelling in
het herstelplan. Beleidsdoelstellingen waarbij sport een bijdrage kan leveren als middel om doelen te
behalen op het gebied van preventie kunnen met minder inzet moeilijker behaald worden.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
In gesprek met Stichting Vlaardingen in beweging.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
0
104.350
Totaal in
0
€ 104.350

2023

2024

106.200
€ 106.200

108.000
€ 108.000
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Subsidies 33c Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Subsidies
33c Sportstimulering

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Wat vervalt er?
YETS: Deze subsidie bestaat uit bekostigen twee projecten:
 YETS: 18.000 euro is subsidie voor huisvesting YETS in Vlaardingen.
 20.000 euro vanuit BRC regeling inzetten op project YETS.
 en de basketbalvereniging Captains. 40.000 euro komt vrij in 2021 vanuit Captains, conform
Voorjaarsnota 2017 (deze subsidie is eindig).
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Effect op beleidsdoelstellingen Kadernota Sport en Bewegen
Inclusief Sporten en bewegen (houd de sport betaalbaar, geen contributie maar activiteiten voor de stad bij
de vereniging en ook sociaal-maatschappelijke betrokkenheid in het project YETS). Ook worden de
resultaten op school gemonitord en wordt een gezonde maaltijd aangeboden.
Voor wat betreft huisvesting zijn er twee scenario’s: YETS gaat zich mogelijk vestigen in Schiedam, dit
betekent lagere lasten voor de gemeente Vlaardingen (1/3 deel is 9000 ipv 18.000 euro). Of YETS gaan we
huisvesten in de Erasmushal, de gemeente Schiedam draagt 1/3 deel van deze huisvestingslasten. Dit
betekent dat we 9000 euro verdienen.
Er lopen gesprekken om een deel van de YETS projecten te bekostigen vanuit het bedrijfsleven.
Kans is om 1,0 fte vanuit de BRC (bedrag 20.000 euro) in te zetten op het YETS project. Dit is een directe
besparing van 20.000 euro.
Impact op capaciteit
Tijd minder in te zetten als accounthouder, dit gaat om zo’n 10 uur. Account blijft.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De kans bestaat dat de basketbalvereniging zonder contributie niet kan blijven voortbestaan.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
BRC regeling inzetten en een keuze maken in huisvesting YETS.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
0
72.002
Totaal in
0
€ 72.002

2023

2024

73.278
€ 73.278

74.520
€ 74.520
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke ondersteuning / Stedelijke ontwikkeling
Subsidies
34 Wijkbudgetten

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel
Het team wijkmanagers beschikt over een budget waarvan de wijkmanagers gebruik kunnen maken om
initiatieven die bijdragen aan het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid in een wijk te
ondersteunen. Het gaat dan vaak om bedragen voor praktische zaken. Duidelijk is dat het gaat om een
bijdrage; activiteiten worden nooit voor 100% uit dit budget betaald, het is altijd co-financiering. Inwoners
betalen altijd zelf mee en vinden allerlei vormen om hún initiatief voor elkaar te krijgen. De verantwoording
vindt achteraf plaats op basis van bonnen. De maatschappelijke en sociale opbrengst van deze initiatieven
is onmeetbaar.
Daarnaast worden meer structurele zaken van dit budget betaald zoals bijvoorbeeld de wijkcentra die
worden medegefinancierd (€ 10.000), het onderhoud en beheer van het speeleiland Babberspolder-Oost en
de initatieven in de Broekpolder. Ook hierbij geldt dat de opbrengst nauwelijks meetbaar is.
Het voorstel heeft 3 opties:
Optie 1: het volledige budget intrekken
Optie 2: alleen de meer structurele zaken financieren
Optie 3: het volledige budget besteden en door een pilot in een aandachtsgebied te kijken of door meer
effectieve samenwerking tussen wijkcoördinator, buitenruimte-coördinator en (aan te stellen)
wijknetwerkaanjager een hoger maatschappelijk rendement bereikt kan worden.
Hieronder worden de voor- en nadelen van de opties aangegeven en de relatie met het herstelplan gelegd.

Beschrijving Risico’s
Relatie met herstelplan: De titel van het herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’
geeft al aan dat leefbaarheid het uiteindelijke doel is dat geschraagd wordt door de vier pijlers van het
herstelplan. In de inleiding wordt verder aangegeven dat de leefbaarheid van de stad voorop staat, maar
speelt daar wel de vraag mee wat het kost en wat het opbrengt.
Optie 1: Het volledige budget intrekken
Voordelen:
- Draagt bij aan het bereiken van financiële doelen
Nadelen:
- De wijkcentra kunnen niet geopend blijven. Dat heeft tot gevolg dat de diverse organisaties zoals
o.a. vluchtelingenwerk ook geen onderkomen meer hebben en dat wijken een laagdrempelige plek
moeten missen waar inwoners elkaar in een vertrouwde omgeving kunnen ontmoeten. Daardoor
bestaat het risico dat sociale netwerken verkleinen de sociale cohesie in een wijk verdwijnt.
- De gemeente kan niet meer slagvaardig en flexibel bijdragen aan initiatieven in de wijk
- Bewoners in de aandachtsgebieden zullen minder zelf organiseren omdat dat (financiële) steuntje
dan mist
- Het speeleiland in Babbersolder zal dan niet meer beheerd en onderhouden worden waardoor niet
langer gebruikt kan worden door de kinderen die daar nu veel gebruik van maken. Vraag is ook wat
we dan gaan doen met dit speeleiland als gemeente.
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-

De initiatieven in de broekpolder worden dan deels gestopt

Optie 2: alleen de meer structurele zaken financieren, zoals wijkcentra en speeleiland.
Voordelen:
- De –grotere- investeringen die je gedaan hebt in het verleden blijven renderen in het nu
- Wijkcentra blijven geopend waardoor er een plek blijft waar activiteiten gehouden kunnen worden
en die nodig is voor de uitvoering van het beleid sociaal domein waarbij één van de pijlers is het
verstevigen van het wijknetwerk.
- Het speeleiland blijft behouden en in de broekpolder kunnen een groot deel van de
investeringen/activiteiten doorgaan
Nadelen:
- Het financieel tekort wordt minder snel teruggebracht
- De gemeente kan niet meer slagvaardig en flexibel bijdragen aan initiatieven in de wijk
- Bewoners in de aandachtsgebieden zullen minder zelf organiseren omdat dat (financiële) steuntje
dan mist
Optie 3: volledig budget handhaven en effectiever samenwerken
Voordelen:
- Door de voorwaarden de scheppen voor effectievere samenwerking, wordt het gewenste integraal
vraaggericht werken in praktijk gebracht
- Door effectievere samenwerking van gemeentelijke onderdelen wordt de kans op een situatie
waarin de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet, kleiner
Nadelen:
- Het draagt niet direct bij aan het terugdringen van financiële tekorten. Het rendement van het
budget wordt op termijn wél verhoogd doordat er meer tijd besteed kan worden aan problematiek
búiten de gemeentelijke organisatie en door de integrale aanpak effectiever gedaan kan worden

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€
€

2023

2024

€

€

Optie 1 leidt tot besparing van Euro 250.000 op jaarbasis aan minder uitgaven
Optie 2 leidt tot besparing van Euro 130.000 op jaarbasis aan minder uitgaven
Optie 3 leidt tot geen besparing financieel gezien maar wel tot meer en betere op maat gerichte wijkaanpak
waardoor je met hetzelfde budget meer kan doen
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36 Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

MO
Subsidies
36 Bovenwettelijke peuterspeelzalen Onderwijs
JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het verlagen de gemeentelijke bijdrage aan het Peuterspeelzaal werk.
In 2019 hebben ongeveer 650 kinderen (regulier en doelgroepkinderen) gebruik gemaakt van de
peuterspeelzaal.( Dit zijn niet alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Een grote groep kinderen gaat naar
de kinderopvang. Deze voorziening is voor kinderen van werkende ouders, die de opvang volledig zelf
betalen).Verdeling over doelgroepkinderen regulier is ongeveer 50/50.
Het reguliere deel staat voor 671.000,-- op de begroting en wordt gefinancierd uit de algemene middelen.
Het peuterspeelzaalwerk voor doelgroepkinderen wordt betaald uit de doeluitkering
onderwijsachterstandbeleid vanuit het rijk (OAB).

De functies van het peuterspeelzaalwerk zijn:
 bijdrage leveren aan sociale cohesie ( kansengelijkheid, voorkomen segregatie)
 fungeren als vindplaats voor en doorwijzer van zorgkinderen en -ouders;
 opvoedingsondersteuning bieden in de preventieve sfeer;
 zorg dragen voor een betere aansluiting op het basisonderwijs (binnen voorschoolse voorzieningen
wordt toegewerkt naar het startniveau in het basisonderwijs) en de doorgaande leerlijn;
 vroege ontwikkelingsstimulering maakt peuters kansrijker in hun latere schoolloopbaan en op de
arbeidsmarkt
 partner zijn van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Bezuiniging op de gemeentebijdrage is deels mogelijke door de doelgroep definitie te verruimen. (Zie optie
2 )Hierdoor kunnen we meer kinderen onder de oab rijksmiddelen brengen.
De gehele gemeentelijke bijdrage onttrekken aan het peuterspeelzaalwerk is een autonome bevoegdheid,
maar heeft een aantal zeer negatieve affecten (zie optie 3)
Waarom peuterspeelzalen?
De functies van het peuterspeelzaalwerk zijn te herleiden uit een wettelijke en maatschappelijke opdracht.
Wettelijke opdracht
Binnen het domein Jeugd, en dan met name met betrekking tot een sterke basis voor gezond opgroeien en
opvoeden, bepalen vier wetten het gemeentelijke jeugdlandschap:
1.
2.
3.
4.

de Jeugdwet
de Wet kinderopvang
de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE)
de Wet op het primair onderwijs en Wet passend onderwijs.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gehele pedagogische basisinfrastructuur, dus voor alle
ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.
De Jeugdwet stelt ook enkele eisen aan gemeenten die een relatie hebben met die sterke basis:
 Het bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders en de sociale omgeving
 Het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en
jongeren, hun ouders en sociale omgeving
 Het versterken van het opvoedkundige klimaat in wijken, buurten, scholen, kinderopvang en
peuterspeelzalen
 Effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen
 Preventie en vroegsignalering van en het tijdig bieden van de juiste hulp op maat bij opgroei- en
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opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen
De Wet kinderopvang is het resultaat van een jarenlange investering van het rijk (via gemeente vanaf 2018
(voor 2018 via WMO en Welzijnswet) om de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk te verbeteren en hun
positie als pedagogische basisvoorziening te versterken. In deze wet is ook geregeld dat houders van
peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen deelnemen aan het LEA.
In de wet OKE is de verplichting opgenomen dat gemeenten om een goed voorschools aanbod te doen aan
alle jonge kinderen met een (taal)achterstand; In de wet is de doelgroep omschreven als kinderen met
risico op een taalachterstand in het Nederlands. Gemeenten kunnen echter ook bepalen dat het gaat om
kinderen met een taal en ontwikkelingsachterstand of kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau
of alle kinderen in een bepaalde wijk.
In de Wet op het primair onderwijs staat dat burgemeester en wethouders en de bevoegde gezagsorganen
van de scholen en de kinderopvang, bedoeld in de Wet kinderopvang in de gemeente tenminste jaarlijks
overleg voeren over het voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie en het bestrijden van
onderwijsachterstanden, de afstemming over inschrijvings- en toelatingsprocedures en het uit het overleg
voortvloeiende voorstel van het bevoegd gezag van in de gemeente gevestigde scholen om tot een
evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de scholen te komen
Maatschappelijke opdracht
Als samenleving willen wij dat alle kinderen en jongeren zich gezond, kansrijk en veilig ontwikkelen. Om de
jeugd hiervoor optimale kansen te geven, is een sterke basis nodig. Een opvoed- en opgroeiomgeving,
waarin alle opvoeders samenwerken, elkaar aanvullen en versterken. De basis van de basis vormen de
peuterspeelzalen en de kinderopvang.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Optie 2 levert een bezuiniging op van 200.000. terwijl toch het gehele peuterspeelzaalwerk in stand blijft.
De risico’s zitten bij optie 3. Aanvullend op de genoemde negatieve effecten bij optie 3 zal er geen
draagvlak zijn bij ouders ( geen voorschoolse voorziening meer beschikbaar) en aanbieders (ontslagen en
frictiekosten of faillissementen). Het zal leiden tot maatschappelijke onrust. Los hiervan is realiseerbaarheid
op korte termijn niet opportuun. Denk aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Optie 1 Het volledig compenseren van het gemeentelijk deel psz uit de aob middelen.
Is niet mogelijk omdat daar niet voldoende geld voor is en niet alle kinderen doelgroepkinderen zijn.
Als we kijken naar de structurele uitgaven die er op dit moment zijn (peuterspeelzaalwerk,toeleiding
doelgroepkinderen, schakelklassen, nieuwkomers, personeel, monitoring, ouderbetrokkenheid) en er nog
aan gaan komen (uitbreiding uren pszwerk naar 16 en hbo in de VE, monitoren opbrengsten en kwaliteit,
verhoging fiscaalmaximum naar 8,46), dan gaan we de volledige 3,9 miljoen benutten.
Optie 2 Verlaging deel eigen middelen
200.000 zouden we in kunnen gaan zetten om een deel van de eigen middelen te verminderen. Van
600.000 naar 400.000,--. Dit kunnen we doen door de doelgroep definitie te verruimen en zo meer kinderen
onder de oab middelen te brengen. Meer zal niet lukken omdat hier niet voldoende rijksmiddelen voor zijn.
Hieronder een korte onderbouwing:
In 2019 is een reserve opgebouwd van 900.000,--. Een deel zullen we nog in moeten zetten voor dit jaar
en de komende twee jaren. We schatten in dat we uit dat budget 2 jaar lang (met ingang van 2021)
200.000,-- per jaar kunnen inzetten om extra kinderen onder de OAB te brengen.( in 2022 loop de
planperiode OAB af. Dan wordt er opnieuw bekeken hoeveel geld er naar de gemeenten gaan vanuit het
rijk)
Optie 3 volledige bedrag aan eigen middelen onttrekken aan het PSZwerk.
Daarmee kan het hele peuterspeelzaalwerk omvallen. 50 % van de businesscase van de aanbieders komt
daarmee te vervallen. Dat legt bedrijfseconomisch gezien al een bom onder het peuterspeelzaalwerk. Het
heeft ook tot gevolg dat de basis van de hele jeugdketen (o.a. preventie sociaal domein)wordt ontmanteld (
zie wettelijke en maatschappelijke opdracht)). Het gaat voorbij aan de primaire functies van het
peuterspeelzaalwerk en leidt tot hogere kosten later in de jeugd(hulp) keten en tot grotere maatschappelijk
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kosten.
Het IKC concept verliest zijn waarde (doorgaande lijn)
En last but not least: het treft de inhoudelijke pijlers van het achterstandenbeleid. Denk aan het werken in
gemengde groepen voor het behalen van betere resultaten, tegen gaan van segregatie en het creëren van
gelijke kansen voor alle kinderen.
In het reguliere pszwerk zitten overwegend kinderen van niet werkende ouders en niet tot de
doelgroepkinderen behoren. Het feit dat ze geen taalachterstand hebben betekent echter niet dat veel van
deze kinderen vanzelfsprekend zonder extra aandacht een goede start op de basisschool maken. Veel
kinderen zitten in armoede situaties, zijn kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen in
achterstandsgebieden.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 204.800
€ 208.700
Totaal in
€ 204.800
€ 208.700

2023

2024
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37 Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

Maatschappelijke Ontwikkeling
Subsidies
37 VSV Middelen
JA


NEE


Het subsidiebedrag VSV middelen (vroegtijdig schoolverlaten) van €247.000 zoals dat in de totaallijst staat
lijkt een optelsom van:
 Programma VSV Rijnmond
o 2016-2020: €114.263
o 2020-2024: € 104.028
 Dit bedrag moet, zoals in de regio Rijnmond afgesproken, worden besteed aan de
maatregelen zoals beschreven in het programma, anders gaat dit bedrag terug
naar het Rijk.
 Totale bijdrage Trajectbegeleiding van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam.
o Waarvan Vlaardingen ca 38% (ca. €50.000) bijdraagt. De overige 62% wordt bijgedragen
door Maassluis en Schiedam. De afspraken over de financiële bijdragen van de
gemeenten zijn vastgelegd in het bedrijfsplan Regionaal Bureau Leerplicht+ (vastgesteld
door de raden eind 2018) en in de Centrumregeling Regionale Samenwerking Leerplicht,
Kwalificatieplicht en RMC regio Nieuwe Waterweg Noord (vastgesteld door B&W april
2019).
Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Programma VSV Rijnmond
Het doel van de regionale programma’s is dat iedere jongere op school zit en/of werkt, en waar nodig zorg
en ondersteuning ontvangt. Hiertoe wordt in elke regio een regionaal vangnet gerealiseerd. In het regionaal
programma zijn maatregelen en streefcijfers opgenomen om de volgende doelen per regio te realiseren:
1. Het landelijke aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terugbrengen tot 20.000 in 2024;
2. Het percentage VSV’ers dat één jaar na uitval weer terug op school is, verhogen;
3. Het percentage VSV’ers dat één jaar na uitval werkt, verhogen.
Met de maatregelen in het programma VSV Rijnmond willen we de percentages VSV in regio Rijnmond
verlagen en het voortijdig schoolverlaten terugdringen. Gemeenten en scholen hebben de wettelijke
taak elke vier jaar een regionaal programma op te stellen en uit te voeren ter voorkoming en
bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren. Deze regionale programma’s worden
structureel vanuit de Rijksoverheid gefinancierd. De samenwerking tussen scholen,
samenwerkingsverbanden, gemeenten en Rijk wordt vastgelegd in een programma VSV voor de
periode 2020-2024. Met de ondertekening van het programma verbinden de partijen zich aan het
verder reduceren van schooluitval en komen partijen in aanmerking voor een financiële bijdrage.
Bezuinigen op de middelen vanuit het Programma VSV Programma Rijnmond is niet mogelijk, aangezien
het gaat om een bedrag dat wordt uit uitgekeerd door de Rijksoverheid. Wanneer het gehele bedrag niet
wordt besteed, dan moet het worden terugbetaald aan het Rijk.
Bijdrage Trajectbegeleiding
Bezuinigen op de bijdrage Trajectbegeleiding is niet wenselijk. De bijdrage zorgt ervoor dat we onze
wettelijke taak
- een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten
en nog geen startkwalificatie behaald hebben
- benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden
naar school, naar werk of een combinatie daarvan.
- coördineren en initiëren van samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben
met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.
op een manier kunnen uitvoeren zodat jongeren in Vlaardingen (en Schiedam en Maassluis) de hoogst
haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie bereiken.
Acties die we hiertoe uitvoeren zijn:
 Administratieve verwerking en opsporing, waaronder wekelijkse rappelprocedure voortijdig
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schoolverlaters;
(Kortdurende) trajectbegeleiding;
Huisbezoeken bij voortijdig schoolverlaters die niet verschijnen of met wie geen contact kan worden
gelegd.
Warme overdracht naar ketenpartners;
Controleren of beoogde resultaat bereikt is (nazorg);
60% van de VSV’ers wordt succesvol herplaatst naar opleiding en/of werkplek;
Alle nieuwe VSV’ers worden door Leerrecht in behandeling genomen;

De afspraken over de bijdrage Trajectbegeleiding van de gemeenten zijn vastgelegd in het bedrijfsplan
Regionaal Bureau Leerplicht+ (vastgesteld door de raden eind 2018). Mocht Vlaardingen de bijdrage willen
verminderen/stop willen zetten dan zal hierover consensus moeten worden bereikt met de gemeente
Schiedam en Maassluis (zie de Centrumregeling).

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken, zich te ontplooien én zich
voor te bereiden op een goede toekomst. Leerrecht zet zich in om schoolverzuim tegen te gaan,
schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige toekomst.
Bezuinigen op de VSV-middelen (Trajectbegeleiding) zou betekenen dat er geen of onvoldoende ruimte is
om eerder genoemde activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten zorgen ervoor dat Leerrecht jongeren kan
bereiken, vasthouden, laagdrempelig kan begeleiden en blijft volgen. Voortijdig schoolverlaters hebben de
ondersteuning nodig om snel weer naar school te kunnen om zo een startkwalificatie te behalen. Met als
gevolg een betere kans op de arbeidsmarkt en lagere maatschappelijke kosten.
Daarnaast zal het invloed hebben op onze bijdrage aan het behalen van de streefcijfers.
De afspraken over de bijdrage Trajectbegeleiding van de gemeenten zijn vastgelegd in het bedrijfsplan
Regionaal Bureau Leerplicht+ (vastgesteld door de raden eind 2018). Mocht Vlaardingen de bijdrage willen
verminderen/stop willen zetten dan zal hierover consensus moeten worden bereikt met de gemeente
Schiedam en Maassluis (zie de Centrumregeling).

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
51.200
52.175
Totaal in
€ 51.200
€ 52.175

2023

2024

53.100
€ 53.100

54.000
€ 54.000
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Subsidies 38 Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Subsidies
38 Eenmalige vrijval reserve sportstimulering

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Wat vervalt er?
Op dit moment is er nog geen plan voor restant reserve 225.000. Onderverdeling:
 Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) gelden was 130.000 euro. Ingezet in 2019 is een
bedrag van 80.000 euro aan verenigingsondersteuning.
 Overige bedrag van 95.000 euro overgeheveld budget van voorgaand jaar het project Gezond Oud
Worden in Vlaardingen.
Staat nog een bedrag open van ongeveer 145.000 euro. Gelabeld geld ten behoeve van sportstimulering.
Gezien de ontwikkelingen in het herstelplan, kunnen we dit eenmalige bedrag van 155.000 euro inleveren.
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Budget ten behoeve van Sportstimulering wordt niet aan bijbehorende doelstellingen uitgegeven. Geen
verantwoording naar het Rijk meer benodigd.
Impact op capaciteit
Geen

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Geen risico. Makkelijk uitvoerbaar.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
147.465
Totaal in
€ 147.465

2023

2024
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41 Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
41 versobering leerlingenvervoer

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel
De mogelijkheid om hierop te bezuinigen is al ingezet. Als gevolg van de corona-crisis hebben we nog geen
inzicht of we onze doelstelling halen.
In de verordening leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Vlaardingen 2020 is sterk ingezet op het vergroten van
de zelfstandigheid van de leerling. Een belangrijk doel van de verordening is om kinderen minder lang
afhankelijk te laten zijn van taxivervoer. Om dit doel te bereiken worden trainingen 'zelfstandig leren reizen'
aangeboden aan kinderen (vanaf het laatste schooljaar van het primair onderwijs) die vanwege een
beperking (nog) niet zelfstandig kunnen reizen en afhankelijk zijn van taxivervoer. De gemiddelde kosten
van het taxivervoer per leerling/per jaar bedragen ongeveer € 3.500. De kosten van een training Mee op
weg (die werkt met professionals) bedragen gemiddeld € 2.250. Door ook gebruik te maken van andere
aanbieders die met vrijwilligers werken, zullen de kosten lager zijn (dit wordt nog onderzocht). Een leerling
die zelfstandig kan reizen komt niet meer voor een vervoersvoorziening in aanmerking.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie herstelplan:
In het herstelplan wordt ingezet op versobering van de uitgaven. Het leerlingen in staat stellen om op een
andere manier te reizen, draagt bij aan de versobering van de uitgaven.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Wat betreft Jeugdhulpvervoer is een aanscherping mogelijk waarbij we niet alleen kijken naar de
beperkingen van de jeugdige maar ook naar de eigen kracht van ouders. Dit moet onderzocht worden.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€€-

2023

2024

€-

€-
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke ondersteuning
Subsidies
42 subsidie Jeugdverenigingen

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het betreft hier geen wettelijke taak. Een jeugdvereniging heeft wel een maatschappelijke functie.
Voorgesteld wordt om de subsidies voor Scouting (28.654), CJV (61.416) en Jeugdstad (18.000) in te
trekken.
Waar bij voor de scouting geldt dat hun subsidie is opgebouwd uit twee onderdelen. Het eerste om de extra
exploitatiekosten te compenseren na de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie voor de periode van
2020-2023 a € 21000,-. Het tweede onderdeel betreft een subsidie van € 28.654 die de scouting jaarlijks
krijgt om activiteiten te organiseren.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met het herstelplan: geen directe relatie.
Het voorstel is om voor de jeugdverenigingen de activiteitensubsidie af te bouwen vanaf 2022 met ca 25%
per jaar, zodat in 2025 geen activiteitensubsidies meer worden verstrekt aan jeugdverenigingen.
Voordeel:
- Duidelijkheid in de rol van de gemeente als het gaat om de bijdrage aan jeugdvereniging in
vergelijking met bijvoorbeeld sportclubs die ook een maatschappelijke functie hebben. Sportclubs
krijgen hun activiteiten niet gesubsidieerd.
- Het draagt bij aan het terugdringen van het tekort
Nadeel:
- De vrijetijdsbesteding voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen wordt beperkt, als de
betreffende jeugdverenigingen hun bijdrage verhogen
- Risico dat jeugdverenigingen niet kunnen voortbestaan
- Draagvlak onder het publiek voor jeugdverenigingen is groot
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties


Jeugdverenigingen bewegen om hun lidmaatschap aan te melden bij de Rotterdampas en een
rotterdampaskorting te gaan verstrekken

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€
€ 26.088

2023

€ 53.100

2024

€ 81.000
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke ondersteuning
Subsidies
44 Vlaardingen regenboogstad

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Wij krijgen van het Rijk een bijdrage om Vlaardingen Regenboogstad uit te voeren. Voorwaarde is dat we
daar een gelijke bijdrage tegenover zetten. Eventuele personele inzet geldt ook als bijdrage. Voorstel is de
bijdrage halveren en uitsmeren.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met het herstelplan: er is geen directe relatie met het herstelplan.
NB. In ombuigingsvoorstel 23 staat het idee uitgewerkt om voor alle subsidies (binnen de regels van de
Awb en ASV) de komende vier jaar elk jaar 1 procent te bezuinigen, daarnaast maximaal 5% van een
eventueel positief resultaat terug te laten vloeien naar de gemeente, verder is het voorstel om de
rijksbijdragen slimmer in te zetten en als laatste het factorenmodel invoeren. De financiering van
Vlaardingen Regenboogstad vindt voor de helft plaats via rijksmiddelen en voor de helft via eigen middelen.
Voordeel:
- We laten zien dat de lhbti-groep in onze stad waardevol is door er budget aan te besteden
- We hebben verwachtingen gewekt bij de totstandkoming van de nota door een participatietraject en
aan die verwachtingen blijven we gevolg geven
- We blijven gevolg geven aan een breed gedragen belang (stembusakkoord)
Nadeel:
- Het is een keuze die niet getuigt van visie op de rol, taak en verantwoordelijkheid van de gemeente.
- De geformuleerde ambities kunnen we minder snel en minder goed bereiken
- Het restant van de rijksbijdrage zullen we terug moeten betalen. Wellicht heeft dit consequenties
voor andere aanvragen om financiële ondersteuning die we gaan doen of gedaan hebben bij het
rijk.
- Risico op maatschappelijk rumoer
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 10.240
€ 10.435

2023

2024

€ 10.620

€ 10.800
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
45 Project senioren sterker maken

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Dit project wordt gedraaid met meerdere gemeenten en is een onderzoeksproject. Het doel van is om
interventies die nu al gepleegd worden, te bestuderen en te bekijken op welke manier zij verbeterd kunnen
worden. Het gaat om wijkpeil en welzijn op recept. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door ZonMw.
Onze inzet is de personele inzet. In het project zijn Minters, VIB, Seniorenwelzijn en KLIK aangehaakt.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met herstelplan: deze interventies zijn vooral gericht op preventie. En in het bijzonder op de groep
ouderen, waarbij een forse groei van het gebruik van wmo-ondersteuning verwacht wordt. Onderzoeken
naar verbetering van deze interventies dragen bij aan een groter rendement van de inzet van deze
interventies, en daarmee aan de kostenbeheersing in de Wmo wat één van de ambities is in het
Herstelplan.
Optie: stoppen met deelname aan het project:
Voordeel:
- Personele inzet kan elders gepleegd worden
Nadeel:
- Geen rendementsslag in de interventies, ouderen worden niet minder afhankelijk van Wmoondersteuning.
- We tonen ons geen betrouwbare partner door het halverwege opzeggen van de samenwerking
- Het opzeggen van de samenwerking kan tot gevolg hebben dat de totale subsidie van ZonMW voor
alle deelnemers stopgezet wordt.
- Het heeft geen financiële component. Bijdrage aan de bezuinigingsoperatie is miniem.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
 Financieel nader onderzoeken
 Onderzoeken of er kosten verbonden zijn aan het opzeggen van de deelname aan deze
samenwerking
 Onderzoeken of het gehele project overeind kan blijven
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke ondersteuning
Subsidies
46 project kansrijke start
Samenhang met 31 en 32 JOGG en Gidsgelden

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
In juni 2019 is een impuls Kansrijke Start beschikbaar gesteld voor GIDS-gemeenten die een lokale coalitie
Kansrijke Start gaan vormen of versterken. Deze coalities realiseren gezamenlijke afspraken over een
goede ketenaanpak rondom de eerste 1000 dagen van kinderen (van -10 maanden t/m 2 jaar) en hun inzet
bij kwetsbare gezinnen. Daarvoor is via twee tranches voor drie jaar een ophoging van de GIDS-gelden
mogelijk gemaakt. De gemeente Vlaardingen heeft zich voor deze impuls aangemeld en deze is toegekend
(1e tranche). Deze middelen zijn toegevoegd aan de decentralisatie uitkering Gezond in de Stad en
ontvangt de gemeente Vlaardingen tot en met het jaar 2021.
De vraag hoe wij deze gelden het best kunnen inzetten houdt verband met de wijzigingen in de financiering
van het jeugdzorgstelsel (van regioverband naar MVS). Daarnaast houdt het verband met de
ontwikkelingen van het CJG Rijnmond waar een projectleider is aangesteld om te onderzoeken of regionale
inzet een meerwaarde oplevert.
Er is een samenhang met de JOGG en GIDSgelden. JOGG Vlaardingen heeft al een hecht netwerk
opgebouwd, waarin een groot aantal relevante stakeholders aan tafel zitten. Tegelijkertijd is duidelijk dat
mensen met een lagere SES (sociaal-economische status) minder goed in staat zijn een kind een goede
start te geven.
Voorstel: een lokale coalitie gezondheid te vormen waarvan JOGG en Kansrijke start ‘producten’ zijn.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Samenhang herstelplan: dit project is niet direct genoemd in het herstelplan, maar vormt een onderdeel van
de omslag naar preventie en vroegsignalering en geeft richting waar wij een robuuste regie op kunnen
inzetten.
n.b. In ombuigingsvoorstel 23 staat het idee uitgewerkt om voor alle subsidies (binnen de regels van de
Awb en ASV) de komende vier jaar elk jaar 1 procent te bezuinigen, daarnaast maximaal 5% van een
eventueel positief resultaat terug te laten vloeien naar de gemeente, verder is het voorstel om de
rijksbijdragen slimmer in te zetten en als laatste het factorenmodel invoeren. De financiering kansrijke start
vindt plaats vanuit rijksmiddelen. Het gaat hierbij om het slimmer inzetten van rijksmiddelen.
Voordeel:
- Een netwerk met een breed thema geeft een efficiencyslag in wat wij vragen van externe partijen
- Partijen die deelnemen aan een lokale coalitie hebben een platform en kunnen een synergetisch
effect krijgen door meer en beter samen te werken
Nadeel:
- Het draagt niet financieel bij aan de ombuigingen
- Het kost veel regie en inzet om een netwerk een synergetisch effect te laten krijgen
Nb. Het risico bestaat dat de decentralisatieuitkering GIDS na 2021 vervalt. Door ook het budget van JOGG
in te leveren, kan dan geen nadere invulling gegeven worden aan een lokale coalitie gezondheid en de
beleidsdoelstellingen rondom preventie.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 8.192
€ 8.348

2023

2024

€ 8.496

€ 8.640

156

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
47 project 18 min / 18 plus

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
De voorzieningen die op grond van de Jeugdwet mogelijk zijn, zijn ruimer dan de mogelijkheden van de
Wet Maatschappelijke ondersteuning. Het idee was dat een aantal jeugdigen een betere ondersteuning zou
kunnen krijgen als de voorzieningen van de Jeugdwet na het bereiken van de leeftijd van 18. Die iets
langere ondersteuning zou een preventieve werking hebben. Er is een projectgroep gestart. Deze
projectgroep heeft een plan opgeleverd, waarvan getracht is een bestuurlijke opdracht te krijgen. Dat is niet
gelukt. Er is voor dit project dan ook geen geld begroot. Daarom kan er ook niet op bezuinigd worden.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
 Afstemming zoeken met Ingrid die nu op vakantie is.
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke ondersteuning
Subsidies
48 project dementievriendelijke organisatie

JA


NEE


Uitwerking voorstel
Dementievriendelijke organisatie is een project waarbij bij inwoners en professionals die met dementie te
maken kunnen krijgen bewustwording is over waar informatie gehaald kan worden, waar ondersteuning
gevonden kan worden en hoe dementie gesignaleerd kan worden en er vervolgens gehandeld kan worden.
Het project bestaat uit cofinanciering van ‘Odensehuis – de Bovenkamer’, trainingen dementievriendelijk
werken en onderzoek naar combinatiemogelijkheden in samenwerking en financiering rondom
casemanagement dementie.
Voorstel is intrekken van deelname aan het project.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met herstelplan: Hoewel niet direct genoemd in het herstelplan, draagt dit project bij aan de omslag
naar preventie en vroegsignalering.
Voordeel:
- Dementie is een toenemend probleem in de maatschappij, het daarop ingespeeld raken, draagt bij
aan acceptatie en normalisering
- Naasten van iemand met dementie kunnen steun en informatie vinden in een Odensehuis. Deze
vorm van ondersteuning zorgt ervoor dat pas op een later moment de aanloop bij huisarts, wijkteam
e.d. ontstaat
- Cofinanciering door de ziektekostenverzekering draagt bij aan een goede verstandhouding met een
stakeholder
Nadeel:
- De gemeente betoond zich een onbetrouwbare partner en kan daarmee de samenwerking met de
zorgverzekeraar onder druk zetten
- Het niet organiseren van ondersteuning voor naasten van mensen met dementie leidt tot een
grotere aanloop bij huisarts, wijkteam e.d en/of tot een slechter welzijn van de naaste.
- Er zal steeds meer dementie-gerelateerd gedrag in de publieke ruimte zijn. Dat niet herkennen en
er op een adequate manier mee omgaan kan leiden tot grotere inzet van politie en of andere
hulpdiensten
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
 Financiën onderzoeken (in projectvoorstel: 40.000 voor cofinanciering Odensehuis. Training 15 per
deelnemer en lokatiekosten (ong. 5000)

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 40.960
€ 41.740

2023

2024

€ 42.480

€ 43.200
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
53 organisatie en meedoen aan dagen van de…

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Gedurende het jaar krijgen we via diverse kanalen het verzoek om capaciteit in te zetten bij nationale of
internationale campagnes die aandacht vragen voor een bepaalde maatschappelijke problematiek. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan Week tegen de Eenzaamheid, Dag zonder drempels, Oktober stoptober.
De ervaring leert dat het lijkt alsof de inzet die gevraagd wordt minimaal is, maar per saldo wordt er vaak
meer personele capaciteit nodig dan van te voren geraamd in de jaarlijkse werkplannen.
Voorstel is om te als gemeente niet mee te doen aan dergelijke campagnes.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met herstelplan: Staat niet direct in het herstelplan. Publiciteit, voorlichting en wegwijs maken over
maatschappelijke problematiek kan gezien worden als een vorm van preventie.
Voordeel:
- Duidelijkheid over hoe de gemeente haar rol ziet in het maatschappelijk veld.
- Geen personele inzet meer op onderwerpen die komen ‘invliegen’ en een doorkruising zijn van de
werkplannen
- Geen personele inzet op onderwerpen waarvan onduidelijk is welk rendement ze opleveren.
Nadeel:
- De gemeente mist dan een aantal mogelijkheden om partijen bij elkaar te brengen
- De gemeente mist een aantal momenten om aandacht te vragen voor maatschappelijke problemen
en om daarbij gebruik te maken van –goedkope- landelijk ontwikkelde materialen
- Het draagt niet bij aan het imago van Vlaardingen als sociale stad
- De inwoners kunnen dit beschouwen als het bedrijven van symboolpolitiek
-
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke Ontwikkeling
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
54 Vrijwillige inzet

JA


NEE


Uitwerking voorstel
In onze gemeentelijke organisatie is er een team Klik vrijwilligers. Dit team zorgt voor de gerichte inzet van
vrijwilligers in de stad en draagt bij aan het vrijkomen van zogenaamde vrijwillige energie bij inwoners (de
basale behoefte tot helpen en zingeving). Door de afstemming tussen vrijwillige- en professionele inzet
draagt Klik bij aan het mogelijk maken van lichtere zorg en ondersteuning duurzame inzet bij
vrijwilligerswerk.
In de afgelopen jaren heeft Klik zich een vanzelfsprekende positie verworven in de Vlaardingse
samenleving. Door het nauw samenwerken met de gemeenten Maassluis en Schiedam kan door slimmer
inzet van middelen er meer bereikt worden. Daartoe wordt een convenant opgesteld. Deze MVS
samenwerking sluit in schaalgrootte goed aan bij de MVS transformatie Sociaal Domein.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Relatie met het herstelplan: in het herstelplan staat vrijwillige inzet benoemd bij de ‘Omslag naar preventie
en vroegsignalering’. Ook is er een relatie met de ambitie stevige regierol. Voor het bereiken van
doelstellingen in het sociaal domein hebben wij vrijwillige inzet nodig. Daarvoor is het nodig dat zowel de
inwoners zich vrijwillig inzetten als het bestaan van vrijwilligersorganisaties die adequaat voor deze taak
uitgerust zijn. Vrijwillige inzet van personen is een belangrijke schakel in het op- en afschalen van
professionele zorg en ondersteuning. Ook voorkomt het veel sociale problematiek en is vrijwilligerswerk een
schakel in het groeien naar een betaalde baan. Bovendien is elke plek waar een vrijwilliger actief is een
vindplaats voor lichte en zwaardere problematiek. Vrijwilligers in zulke situaties een handelingsperspectief
geven, helpt om zwaardere problemen te voorkomen en lichtere problemen hanteerbaar te maken.
Voordeel van steunpunt vrijwilligers:
- Regie op vrijwillige inzet in de stad en de ketens van op en afschalen van zorg- en ondersteuning
en werk
- Invulling van wettelijke taak om vrijwilligers te ondersteunen in eigen beheer waardoor integraliteit
over de domeinen heen (wmo / participatie) beter te borgen is
Nadeel van bezuinigen op steunpunt vrijwilligers:
Haalt een belangrijke schakel uit ketens van zorg- en ondersteuning en werk weg
Staat haaks op de transformatie
Daarnaast wordt er samengewerkt in MVF-verband. Dit levert schaalvergroting op.
Voordeel van schaalvergroting:
- Betere ondersteunende systemen op het gebied van programmatuur, reclame en promotie
- Groter bereik en dekking
- Over de gemeentegrenzen heen op dit terrein meer gebruik maken van elkaars krachten
- Daardoor meer financieel en menselijk rendement van de investering
Nadeel van schaalvergroting:
- Er moeten technische mogelijkheden komen bij drie gemeenten
- Elke samenwerking staat of valt bij de bereidheid om iets van je zeggenschap op te geven ten bate
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-

van een hoger doel
Mogelijkheid om de couleur locale in te vullen kan verminderen

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
 Onderwerp wordt samen met uitvoeringsorganisaties nader uitgewerkt binnen transformatie
 Financieel maat en getal geven aan de voordelen van schaalvergroting
 Nader onderzoeken en bespreken van de mogelijkheden.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Publiek
Subsidies
81 subsidies grote evenementen
Heeft raakvlakken met 23, 74, 88

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Bij de subsidies voor cultuuractiviteiten en evenementen maken we onderscheid tussen subsidies onder de
€ 5.000,- en boven de € 5.000,-.
Voor beide subsidies was in 2020 in totaal nog een bedrag beschikbaar van € 493.000,-. In het
coalitieakkoord is voor 2021 een bezuiniging op deze subsidies opgenomen van € 200.000,-. Voor 2021 is
dus een totaalbedrag beschikbaar van een kleine € 300.000,-.
Deze uitwerking betreft de subsidies boven de € 5.000,Jaarlijks worden zo’n 20 activiteiten in de stad gesubsidieerd voor een bedrag tussen de € 5.000,- en
72.000,Om een indruk te geven van de activiteiten volg hieronder een opsomming van de gesubsidieerde
activiteiten in 2020:

Moestuinfestival
X-posure
Concert Orgelweek
Varend Corso 2020
Jazz aan de waterweg
Activiteiten Geuzenmaand
Huiskamervoorstelling muzikanten
Place du tertre, Open ateliers en meer
Concert 2020
Stadsstrand Vlaardingen
Rock and Ramps
75 jaar Vrijheid
Urban Haring Run
Koningsdag
Kunst- en cultuursubs. 2020 (t.b.v. Zomerterras)
Santa Run 2020
Haring en Bierfeest
Intocht Sint 2020
Flardinga Handel en Wandel
Winteractiviteiten (2020 nog niets toegekend)

€ 8.600
€ 5.160
€ 6.515
€ 1.000
€ 5.000
€ 11.000
€ 6.000
€ 15.000
€ 4.730
€ 17.500
€ 8.600
€ 20.000
€ 12.900
€ 20.000
€ 72.000
€ 8.500
€ 48.000
€ 18.000
€ 50.000
€100.000

Het subsidiëren van deze activiteiten is geen wettelijke taak. Er kan voor gekozen worden deze geheel te
laten vervallen of, naast de inmiddels bezuinigde € 200.00,-, een nog minder bedrag beschikbaar te
stellen.
Zonder deze subsidies zal een groot deel van deze activiteiten niet doorgaan. De organisaties (waarvan
een deel onbezoldigd/vrijwilliger) zin afhankelijk van externe bijdrages zoals subsidies en/of sponsoring.
Een subsidie vanuit de gemeente is veelal bij anderen (fondsen, bedrijven etc) aanleiding om ook een
bijdrage te geven.
Impact op capaciteit
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Een kleine impact op capaciteit. Formatie is en blijft benodigd. Werkzaamheden zullen verschuiven van
subsidiëren naar stimuleren en faciliteren als de ambities verwoord in beleid en toekomstvisie
onverminderd blijven.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het verminderen of stoppen met deze subsidies is snel te realiseren. Het betreft incidentele subsidies die
per jaar worden toegekend.
Wel moet rekening worden gehouden met de organisatoren. Deze beginnen veelal al eerder dan de
subsidie beschikt wordt aan de voorbereidingen. Hiervoor zou een redelijke termijn in acht moeten worden
gehouden.
Een deel van de organisatoren van deze activiteiten huren zzp-ers in. Het wegvallen van deze subsidie
brengt daarmee een risico voor de inkomens van deze zzp-ers.
Er zal nauwelijks draagvlak zijn om deze subsidies nog verder af te bouwen of te stoppen. Deze activiteiten
maken onderdeel uit van de culturele infrastructuur van de stad, verlevendigen de (binnen)stad en maken
de stad aantrekkelijk voor (toekomstige) bewoners en bezoekers.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
•
Financieel en/of beleidsmatig nader uitwerken
•
In beeld brengen of er organisaties zijn waarvan door dit maatregelenpakket de continuïteit in
gevaar gebracht wordt.
•
Belangrijk is dat gekozen maatregelen uniform schriftelijk gecommuniceerd wordt

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 240.640
€ 245.223

2023

2024

€ 249.570

€ 253.800
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek/Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
84. Buurtkadoos

NEE

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Zodra een inwoner verhuisd is binnen Vlaardingen, ontvangt deze (vanaf april 2018) een pakketje
‘BuurtKadoos’. BuurtKadoos koopt verhuisdata in van diverse bronnen, waarvan de ‘verhuisservice’
van PostNL de bekendste is. Er is echter geen 100% bereik. Als vangnet kan een nieuwe bewoner
een pakketje aanvragen, mocht deze het pakketje niet hebben ontvangen.
Het pakketje bestaat uit diverse interessante kaartjes met informatie van o.a. Vlaardingse
ondernemers en landelijke ketens zoals bijvoorbeeld Blokker, maar ook van de bakker in de wijk.
Er zijn voor Vlaardingen 3 verschillende pakketten, voor 3 gebieden binnen Vlaardingen. De
informatie wisselt continu, er zijn diverse Buurtkadoos-medewerkers actief die de ondernemers
benaderen enz.
De gemeente Vlaardingen ‘lift in dit pakket mee’ met 10 vouchers waarop informatie over zaken staat
waarvan we het belangrijk vinden dat die goed gecommuniceerd worden aan (nieuwe) inwoners, te
weten:
 MijnBuurtwhatsapp
 Buitenlijn/BuitenBeter
 Wijkdeal
 IRADO
 Cultuur in Vlaardingen
 Klik (vrijwilligers)
 Rijnmondveilig
 Service Team Vlaardingen -> deze voucher wordt vervangen door Andante/fluisterboot
 Vlaardingen in Beweging
 Wijkteams
Deze service kost de gemeente Vlaardingen per maand 242 euro, inclusief 42 euro BTW.
Niet alleen vanwege de bezuinigingen, maar ook in verband met een groter bereik (100%) en
digitalisering van onze dienstverlening is het plan gevat om niet langer mee te liften met het pakketje
Buurtkados, maar de nieuwe bewoners in Vlaardingen op andere, goedkopere wijze van nuttige
informatie te voorzien: in de schriftelijke bevestiging van de verhuizing vermelden wij het adres van
een pagina ‘Welkom in Vlaardingen’ op onze website (www.vlaardingen.nl/welkominVlaardingen),
waarop de relevante informatie voor onze inwoners te vinden zal zijn, waaronder de informatie van de
huidige 10 vouchers.

Beschrijving risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Aan dit bezuinigingsvoorstel is geen risico verbonden. De overeenkomst kan schriftelijk worden
opgezegd; de opzegtermijn is 3 kalendermaanden. In deze 3 maanden kan geregeld worden dat het
genoemde voorstel operationeel is.
Waarschijnlijk zal de overeenkomst in augustus of september worden opgezegd, zodat de
bezuiniging per 1 januari 2021 kan worden geëffectueerd.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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1. Overeenkomst met Buurtkadoos z.s.m. schriftelijk opzeggen
2. Websitepagina ‘Welkom in Vlaardingen’ met linken naar digitale informatie inrichten
3. In de verhuisbevestiging regel opnemen met verwijzing naar pagina op website
www.vlaardingen.nl/welkominvlaardingen
Deze acties worden binnen de afdeling Publiek ondernomen.
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder uitgaven
Totaal in

2021

2022

2023

2024

12 x 242 =
€ 2.904
€ 2.953

€ 2.904

€ 2.904

€ 2.904

€ 2.997

€ 3.040

€ 3.084

€ €
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Publiek
Subsidies
87 subsidies culturele voorzieningen
Heeft raakvlakken met 23, 24, 74, 81, 88

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
In Vlaardingen ontvangen 5 culturele organisaties een structurele subsidie, te weten Stichting Stadspodia
en Jongerencultuurcentrum Vlaardingen (Stadsgehoorzaal en Kroepoekfabriek), Museum Vlaardingen,
Stichting Centrum Kunsteducatie Kade 40, Omroep Vlaardingen en Bibliotheek De Plataan
Deze laatste wordt in deze uitwerking buiten beschouwing gehouden. Hiervoor is een apart format ingevuld,
te weten nr. 24.
Onderstaande betreft de begroting 2020:
1. Stichting Centrum Kunsteducatie Kade 40
2. Stichting Stadspodia en
Jongerencultuurcentrum Vlaardingen
- a. Stadsgehoorzaal
(incl. meerjarenonderhoudsplan)
-

b. Kroepoekfabriek

3. Museum Vlaardingen
4. Omroep Vlaardingen

€ 674.172,-

€ 910.474,€ 153.369,€ 442.314,€ 47.741,-

Voor het museum Vlaardingen is een meerjarenafspraak gemaakt, waardoor er de komende jaren nog
geen verlaging van de subsidie kan plaatsvinden.
Zonder deze subsidies zullen deze organisaties op te houden te bestaan. Eerdere bezuinigingen hebben
ertoe geleid dat er geen vet meer op de botten zit. De ‘kaasschaaf-methode’ zal ertoe leiden dat alle
hierboven genoemde organisaties naar alle waarschijnlijkheid zullen omvallen. De organisaties werken
geheel of gedeeltelijk met vrijwilligers. Zij zijn voor hun activiteiten ook afhankelijk van andere externe
bijdragen zoals fondsen en/of sponsoring. Een subsidie vanuit de gemeente is veelal bij anderen (fondsen,
bedrijven etc.) aanleiding en soms voorwaardelijk om ook een bijdrage te geven.
In de begroting is voor deze organisaties een extra post van € 50.000,- voor knelpunten cultuur opgenomen
ten behoeve van de aanbieders van cultuureducatie. Dit betreft bovenstaande organisaties. Voorgesteld
wordt om deze subsidie voor knelpunten van € 50.000 te laten vervallen. Het subsidiëren van deze
activiteiten is geen wettelijke taak.
Wij gaan in gesprek met de bovengenoemde organisaties over de toekomst vanuit de ambitie om tot nog
intensievere samenwerking te komen. Daarbij moet in beeld worden gebracht tot welke besparingen dit kan
leiden (organisatorisch en/of facilitair).
Impact op capaciteit
Een kleine impact op capaciteit. Formatie is en blijft benodigd. Werkzaamheden zullen verschuiven van
subsidiëren naar stimuleren en faciliteren als de ambities verwoord in beleid en toekomstvisie
onverminderd blijven.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het verminderen of stoppen met deze subsidies is niet snel te realiseren. Het betreft structurele subsidies
waarbij een redelijke termijn in acht moet worden gehouden.
Deze organisaties huren bedrijven en zzp-ers uit o.a. het culturele werkveld in. Het wegvallen van deze
subsidie brengt daarmee een risico voor de inkomens van deze (lokale)bedrijven en zzp-ers.
Deze organisaties verhuren (oefen)ruimten aan andere (amateur)organisaties. Het ontbreken van deze
ruimten betekent een verarming van het culturele aanbod in de stad; een vermindering van
cultuurparticipatie tot gevolg hebbende.
Het vastgoed is in eigendom van of wordt gehuurd door gemeente Vlaardingen. Sluiting heeft
consequenties voor het vastgoed bij 1(onderverhuur), 2a en 2b (beiden in eigendom).
Er zal nauwelijks draagvlak zijn om deze subsidies nog verder af te bouwen of te stoppen. Deze activiteiten
maken onderdeel uit van de culturele infrastructuur van de stad, verlevendigen de (binnen)stad en maken
de stad aantrekkelijk voor (toekomstige) bewoners en bezoekers. Daarbij maakt men gebruik van de inzet
van vele vrijwilligers, waarvoor het doen van dit vrijwilligerswerk vaak grote betekenis heeft.
Binnen deze organisaties is een belangrijk element de cultuureducatie aan de Vlaardingse Jeugd. Bij
sluiting of bezuinigingen komt deze dan voor een groot deel of helemaal te vervallen.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
 Financieel en/of beleidsmatig nader uitwerken.
 In beeld brengen bij welke organisaties door dit maatregelenpakket de continuïteit in gevaar
gebracht wordt.
 In beeld brengen wat ombuigingen en bezuinigingen betekenen voor het door de gemeente
gehuurde of in eigendom van de gemeente zijnde vastgoed (bij 1,2a en 2b).
 Belangrijk is dat gekozen maatregelen uniform schriftelijk gecommuniceerd wordt.

Totaal ombuigingen per voorstel (incl. lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
52.175
Totaal
€ 52.175

2023

2024

53.100
€ 53.100

54.000
€ 54.000
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Subsidies
88. Kunst & cultuur (welzijns) subsidies
(koren/toneelgroepen/filmtheater/kleine stichtingen)
Heeft raakvlakken met 23, 74, 81

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Bij de subsidies voor cultuuractiviteiten en evenementen maken we onderscheid tussen subsidies onder de
€ 5.000,- en boven de € 5.000,-.
Voor beide subsidies was in 2020 in totaal nog een bedrag beschikbaar van € 493.000,-. In het
coalitieakkoord is voor 2021 een bezuiniging op deze subsidies opgenomen van € 200.000,-. Voor 2021 is
dus een totaalbedrag beschikbaar van een kleine € 300.000,-.
Deze uitwerking betreft de subsidies onder de € 5.000,- of de voormalige welzijnssubsidies.
Jaarlijks worden zo’n 20-25 activiteiten in de stad gesubsidieerd voor een bedrag tot de € 5.000,- en
worden er een aantal activiteiten gesubsidieerd onder de nadere regels van de welzijnssubsidies
Om een indruk te geven van de activiteiten volg hieronder een opsomming van de gesubsidieerde
activiteiten in 2020:
St. Muziek Verenigt
Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel
Buitenbios Zeepaard
Toneelgroep de Fakkel
Toneelvereniging Varia
Mannenkoor Orpheus
Stichting Pluimage
Stichting Kracht van Vrouwen
Kade 40, Mediafestival
VMHV
St.Villa Musica
St. Vrienden van het museum
Werkgroep Koempoelan
Toneelver. Het Masker
Stadshoorzaal, Stadsterras
Vlaardings Filmfestival
Stichting Sjaak Foundation
Stichting Verder Kijken
Platform Ander Vlaardingen
Mannenkoor Orpheus
Vlaardings Filmfestival
Stichting Lukka
Willy Attema Bureau Kunst en Kunde, Video-verhalencyclus t.b.v. Pax Vredesweek 2020'
Het subsidiëren van deze activiteiten is geen wettelijke taak. Er kan voor gekozen worden deze geheel te
laten vervallen of, naast de inmiddels bezuinigde € 200.00,-, een nog minder bedrag beschikbaar te
stellen.
Zonder deze subsidies zal een groot deel van deze activiteiten niet doorgaan. De organisaties (waarvan
een deel onbezoldigd/vrijwilliger) zin afhankelijk van externe bijdrages zoals subsidies en/of sponsoring.
Een subsidie vanuit de gemeente is veelal bij anderen (fondsen, bedrijven etc) aanleiding om ook een
bijdrage te geven.
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Impact op capaciteit
Een kleine impact op capaciteit. Formatie is en blijft benodigd. Werkzaamheden zullen verschuiven van
subsidiëren naar stimuleren en faciliteren als de ambities verwoord in beleid en toekomstvisie
onverminderd blijven.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het verminderen of stoppen met deze subsidies is snel te realiseren. Het betreft incidentele subsidies die
per jaar worden toegekend.
Wel moet rekening worden gehouden met de organisatoren. Deze beginnen veelal al eerder dan de
subsidie beschikt wordt aan de voorbereidingen. Hiervoor zou een redelijke termijn in acht moeten worden
gehouden.
Een deel van de organisatoren van deze activiteiten huren zzp-ers in. Het wegvallen van deze subsidie
brengt daarmee een risico voor de inkomens van deze zzp-ers.
Er zal nauwelijks draagvlak zijn om deze subsidies nog verder af te bouwen of te stoppen. Deze activiteiten
maken onderdeel uit van de culturele infrastructuur van de stad, verlevendigen de (binnen)stad en maken
de stad aantrekkelijk voor (toekomstige) bewoners en bezoekers.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
•
Financieel en/of beleidsmatig nader uitwerken
•
In beeld brengen of er organisaties zijn waarvan door dit maatregelenpakket de continuïteit in
gevaar gebracht wordt.
•
Belangrijk is dat gekozen maatregelen uniform schriftelijk gecommuniceerd wordt

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 33.053
€ 33.540

2023

2024

€ 34.028

€ 34.515
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke ontwikkeling
Subsidies
113 Nieuw: gedeeltelijke vrijval reserve inburgering

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Deze reserve is gemaakt om –onvoorziene- kosten bij de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering op te
vangen. Naar het zich laat aanzien is niet de volledige reserve nodig. Daarom stellen we voor de helft
daarvan terug te laten vloeien in de algemene middelen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Voordelen:
- Draagt bij aan het terugdringen van het tekort
Nadelen:
- Mochten er onverhoopt tegenvallers zijn in de uitvoering van de Wet Inburgering, dan zijn we
gehouden daar op dat moment budget voor te zoeken..

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 204.800

2023

2024
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2.7 Overige uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan het herstelplan of een wettelijke taak
Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Concern
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
05 Indexering goederen en diensten achterwege laten

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Jaarlijks worden de budgetten in de begroting voor inkopen van goederen en diensten in verband met
prijsontwikkelingen geïndexeerd.
Het totale budget voor inkopen van goederen en diensten is ca. €40.800.000. Voor indexering van dit
totaalbudget wordt het Prijsindexcijfer overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) gehanteerd. De
afgelopen jaren was dit indexcijfer ca. 1,5%.
Het achterwege laten van de indexering goederen en diensten levert een besparing op van €612.000.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het niet indexeren van de budgetten in de begroting voor inkopen van goederen en diensten betekent dat
budgethouders –ondanks dat geldontwaarding optreedt– nominaal niet meer te besteden hebben. Met
hetzelfde budget kan dus minder aangeschaft worden. Dit kan gaan knellen bij de budgethouders, met
name indien er vaste contracten onder de budgetten liggen die wel jaarlijks worden geïndexeerd.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
NVT.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven
(om op te starten)
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal
€ 622.404
€ 631.584

2023

2024

€ 640.764

€ 649.944
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Bedrijfsvoering
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
11 Subsidie inkomsten/bidbook

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
We willen investeringen, daar waar mogelijk, koppelen aan subsidieregelingen. Hierdoor hopen we de
investeringslast voor de gemeente Vlaardingen te verlagen. Het is noodzakelijk om vooraf bestedingsruimte
vrij te maken om actief te kunnen participeren in het verkrijgen van de subsidies. We hebben hier eenmalig
€ 100.000 voor vrijgemaakt in 2020.
Bidbook
In het kader van het herstelplan Vlaardingen wordt gewerkt aan de realisatie van een bidbook Vlaardingen.
Het bidbook bevat een adequate beschrijving van de situatie van de gemeente Vlaardingen, met nadruk op
de ontwikkelkansen en –gebieden en de sterke punten van de gemeente. Het bidbook is een belangrijk
hulpmiddel bij het bepalen van de strategische agenda, het realiseren van regionale
samenwerkingsverbanden en bij lobbytrajecten richting regio, provincie en rijk.
Bestuurlijk opdrachtgever voor de realisatie van het bidbook is de wethouder Economische Zaken en
Stadspromotie. Ambtelijk opdrachtgever is de gemeentesecretaris. Binnen de organisatie is SBC
verantwoordelijk voor de uitvoering en het proces.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het bidbook heeft alleen nut en meerwaarde wanneer de inhoud ervan kan rekenen op breed draagvlak van
de stad. Dat vereist eigenaarschap van alle betrokkenen (ambtelijk, politiek, bestuurlijk, stakeholders) bij het
proces om te komen tot het bidbook.
Het budget dat beschikbaar is voor het verkrijgen van subsidies staat nog gereserveerd, bij besteding is
i.v.m. preventief toezicht overleg met de provincie nodig. Er wordt gewerkt aan het versterken van
netwerken.Deze acties zijn binnen de bestaande budgetten en een opmaat naar het lobbytraject dat Q3 kan
worden uitgevoerd.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
In een aantal lopende processen worden al acties ondernomen voor het verkrijgen van externe financiering.
In voorbereiding zijn aanvragen op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt, zoals voor de
Zorg Innovatie Academie, impulsgelden voor wonen, een lobbytraject voor het sociaal domein en de
aandachtsgebiedenaanpak. De provincie heeft toegezegd de intergemeentelijke samenwerking in de
waterwegregio te willen ondersteunen met het oog op een alternatieve regiodeal.

Stappenplan bidbook
1. SWOT-analyse
Het rapport van Platform31 is ontvangen. De gemeenten kunnen deze bestuderen en vragen
inventariseren. Na de zomer worden er gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd met als doel om te
komen tot een attractieve agenda voor de waterwegregio.
2. Positionering (kernboodschap)
Helder is wat Vlaardingen kenmerkt en welke positie de stad de komende jaren in wil gaan nemen.
3. Stakeholders
Om tot een breed gedragen positionering te komen is het belangrijk dat stakeholders en partners zoveel
mogelijk betrokken worden. Denk daarbij aan de gemeenteraad, bedrijven, bewoners, instellingen,
belangenorganisatie en regiogemeenten. Daarnaast worden deze partijen betrokken bij de totstandkoming
van het bidbook middels strategiesessies en werkateliers.
4. Strategische agenda
Wanneer analyse, positionering en stakeholders helder zijn is er voldoende input voor het opstellen van de
strategische agenda. Vanzelfsprekend moet deze agenda 1 op 1 aansluiten bij de analyse en positionering
en passen binnen de kaders van het herstelplan. De strategische agenda moet haalbaar zijn. Dat vraagt om
een gedegen kosten-baten analyse, en zo nodig de uitwerking van een businesscase, voor elk onderdeel
van de strategische agenda. Hier zijn kosten aan verbonden. Het vaststellen van de agenda vraagt heldere
afstemming met stakeholders en besluitvorming door college en raad om het draagvlak hiervoor te borgen.
5. Lobby
Op basis van de strategische agenda is helder welke bijdrage nodig is vanuit de regio, de provincie, het rijk
en vanuit andere stakeholders. Op basis van dit ‘boodschappenlijstje’ zal een lobby-strategie opgesteld
moeten worden. Hierin is uitgewerkt volgens welk plan benodigde bijdragen gerealiseerd gaan worden.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 50.850
€ 103.200

2023

2024

€ 104.700

€ 106.200
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Bedrijfsvoering
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
13 BBV (Blankenburgverbinding)

JA
X

NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
VLD ontvangt een lumpsum BbV vergoeding van 11,9 mln (excl. IBOO) voor alle werkzaamheden. Deze
vergoeding komt voort uit de in 2016 met RWS door de gemeente Vlaardingen gesloten bilaterale
bestuursovereenkomst BbV.
Deze lumpsum is bedoeld om alle werkzaamheden en kosten die Vlaardingen ten behoeve van de
Blankenburgverbinding maakt. De vergoeding is in de plaats van leges. De Realisatie van de verbinding
loopt tot en met voorjaar 2025. De afgelopen jaren is inzet van eigen personeel en inhuur van
gespecialiseerde expertise ten laste van deze lumpsum gebracht. Met betrekking tot de
omgevingsvergunningen en openstellingsvergunning is in voorgaande jaren door het college van B&W
besloten om op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rotterdam
gespecialiseerde expertise van Rotterdamse ambtenaren in te zetten. De gemeente Vlaardingen is
bevoegd gezag voor de te realiseren tunnels. Daarnaast zijn er diverse (inhuur) kosten die voor rekening
van de gemeente Vlaardingen komen ten laste van de lumpsum gebracht. Tot aan 2025 zal aan de hand
van een zelfde werkwijze kosten in rekening worden gebracht ten laste van de lumpsum BbV
Daarnaast is door de Raad in 2016 besloten om deze vergoeding deels aan te wenden voor de
schuifoperatie volkstuinen en scouting aan de Broekpolderweg. Ten last van de lumpsum is door de raad
besloten om ca 3.252.000 euro ( 2.952.000 euro Scouting en 300.000 volkstuinen (excl. IBOO) uit de
lumpsum beschikbaar te stellen. Het budget voor het onderdeel van de volkstuinen is op basis van een
collegevoorstel in 2017 en voorjaarnota 2017 opgehoogd met 350.000 euro. Met betrekking tot de
schuifoperatie zijn met de volkstuinen en scouting bestuurlijke vaststellingsovereenkomsten gesloten.
In vierde kwartaal 2019 is in overleg met middelen een laatste update gemaakt van de (financiële) stand
van zaken van de lumpsum.
Binnen de resterende lumpsum is momenteel een bedrag beschikbaar voor risico’s en onvoorzien van ruim
€ 2,5 miljoen. Wij schatten in dat dit voldoende ruimte biedt om 10% van dit bedrag vrij te laten vallen ten
gunste van de begroting. Wij stellen daarom voor om € 250.000 in 2021 uit de lumpsum vrij te laten vallen
ten gunste van de begroting.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Op dit moment is het ongewis of de gemeente Vlaardingen te maken gaat krijgen met extra kosten die nog
niet in beeld waren op het moment van de laatste opgestelde periodieke update ontwikkeling budget
lumpsum. Wij denken evenwel dat ook na vrijval van € 250.000 uit de post voor risico’s en onvoorzien er
voldoende buffer resteert.
Periodiek wordt college en raad geïnformeerd over het budgettaire verloop van de lumpsum vergoeding.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
1. Nader analyse naar de stand van zaken ten aanzien lumpsum per 2020 incl. een doorkijk naar
komende jaren tot en met 2025. Actiepunt om in gezamenlijkheid met strategische bedrijfsvoering
uit te werken.

Totaal ombuigingen per voorstel
Omschrijving
2021
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 250.000

2022

2023

2024

PM

PM

PM
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Stedelijke Ontwikkeling
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan het
herstelplan of wettelijke taak
22 Afstoten werkzaamheden Economische Zaken

Wettelijke taak

JA

NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Afstoten werkzaamheden Economische Zaken
Uitwerken o.a.:
Bij het afstoten van de werkzaamheden Economische Zaken vervallen de functies:


Beleidsadvies Economische Zaken



Accountmanagement Economische Zaken

Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Er wordt geen uitvoering meer gegeven aan het Herstelplan en de Toekomstvisie. De inzet op reguliere
werkzaamheden vanuit het werkplan Economische Zaken op zowel beleid als accountmanagement
komt te vervallen.
Hieronder wordt dit toegelicht.
1. Herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’
Op 23 april jl. heeft de gemeenteraad het ‘Herstelplan: voor een leefbaar en financieel gezond
Vlaardingen’ vastgesteld. Het afstoten van de werkzaamheden Economische Zaken heeft gevolgen
voor de volgende onderdelen uit het Herstelplan.
 Veiligheid
In het vastgestelde Herstelplan staat onder de noemer Veiligheid ‘Terugdringen van Ondermijning’. Als
de functie van accountmanagement wordt geschrapt dan zal er geen inzet meer plaatsvinden op de
aanpak bedrijventerreinen. De filter tussen ondernemers(verenigingen) bedrijventerreinen valt weg. De
inzet op deze ambitie komt te vervallen bij het schrappen van werkzaamheden Economische Zaken.
 Wonen
In het Herstelplan wordt gesproken bij de noemer Wonen over de nieuwe woonvisie (versnellen
woningbouw, sturen op ontwikkellocaties etc.), aanpak High Impact Projecten en nieuwe aanpak
gebiedsontwikkeling. Bij deze interventies zijn economische componenten ook van belang. Bij het afstoten
van werkzaamheden Economische Zaken zal er niet gekeken worden vanuit ondernemend Vlaardingen en
voorzieningen die van belang zijn voor het aantrekken van bewoners bij de realisatie van 2000 extra
woningen. Er zal ook geen inzet zijn op stadsmarketing gericht op het woongenot in Vlaardingen.
 Onderwijs
In het Herstelplan staat onder de noemer Onderwijs ‘MBO-stad’. De ambitie is om MBO-ers aan te laten
sluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren heeft Economische Zaken een trekkende rol
gehad bij de Food Innovation Academy (FIA). Een initiatief vanuit ondernemers waarbij de behoefte aan
gekwalificeerd personeel op het terrein van voedseltechnologie gekoppeld wordt aan onderwijs. Er is veel
geld gestoken in de FIA (ca. 2 mln. gemeentelijk,- en MRDH subsidies). Bij het afstoten van de
werkzaamheden Economische Zaken, komt deze inzet te vervallen.

In het Herstelplan wordt bij de noemer Onderwijs ook gesproken over de ‘Care Innovation Academy’.
De gemeente neemt een regisserende en verbindende rol aan in het opzetten van een Care Innovation
Academy (CIA). Economische Zaken is trekker van dit project. Bij het afstoten van de werkzaamheden
Economische Zaken komt deze inzet te vervallen.
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Resume voor het Herstelplan betekent het afstoten van werkzaamheden Economische Zaken:






Geen economische inzet op ambitie Wonen (inclusief Binnenstad en stadsmarketing)
Geen economische inzet op aanpak bedrijventerreinen
Geen accountmanagement op bedrijventerreinen (onder andere KVO)
Geen economische inzet op Onderwijs en Arbeidsmarkt
Geen trekkende rol op Care Innovation Academy
2. Toekomstvisie 2020-2040

De gemeenteraad heeft januari jl. de Toekomstvisie 2020-2040 vastgesteld. In de toekomstvisie staan
een aantal ambities beschreven.
 Ambitie 2 is Vlaardingen woonstad voor iedereen.
Belangrijk onderdeel uit deze ambitie is de profilering van Vlaardingen als aantrekkelijke groene waterrijke
woonstad. Economische Zaken zet in op de ontwikkeling van recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie) om
zo bij te dragen aan deze ambitie. Binnen de gemeente is ontwikkeling van recreatie en toerisme bij
Economische Zaken belegd. Deze inzet komt te vervallen bij afstoten werkzaamheden Economische Zaken.

 Ambitie 3 is ‘Vlaardingen als innovatieve opleider’.
Belangrijke onderdelen uit deze ambitie zijn: Food Innovation Academy en Care Innovation Academy. De
inzet
op deze ambitie komt te vervallen bij het afstoten van werkzaamheden Economische Zaken.

 Ambitie 4: De Vlaardingse binnenstad leeft.
Belangrijk onderdeel van Economische Zaken is beleidsadvies en accountmanagement op Programma
Levendige Binnenstad 2030. Binnen het domein wonen in het Herstelplan is de binnenstad nadrukkelijk
genoemd als een locatie voor extra woningbouw. De binnenstad en de problematiek van de detailhandel
en horeca is bij uitstek een EZ-onderwerp.

Bij het afstoten van de werkzaamheden Economische Zaken, vervalt de inzet op het Programma
Levendige Binnenstad 2030. Bijvoorbeeld opzetten en uitvoeren van de subsidieregelingen voor de
binnenstad wordt door Economische Zaken getrokken en vervalt dan. In de actieve benadering van
vastgoedeigenaren zal minder inzet gepleegd worden, waardoor er minder kansen voor herontwikkeling
(transformatie naar woningbouw) benut kunnen worden. Er is geen inzet meer op aantrekken
dagtoeristen in de binnenstad waarmee meer bezoekers en nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd.
Vernieuwen horecabeleid vervalt. Er zal geen aanspreekpunt meer zijn voor de ondernemers en
ondernemersverenigingen in de binnenstad. Hiermee missen we belangrijke contacten en informatie die
ons helpen beleid en maatregelen te maken dat goed is afgestemd op de realiteit.
Concreet betekent het afstoten van werkzaamheden Economische Zaken:

geen economische inzet meer op 3 van de 4 ambities uit de Toekomstvisie 2020-2040

3. Beleid
(Bestuurlijk vastgesteld Werkplan EZ d.d. 26 november 2019)
Het college van B&W heeft aangegeven zich als eerste te gaan richten op structureel handhaven op de
bedrijventerreinen. De Nota bedrijventerreinen en het verbeteren van het vestigingsklimaat op de
bedrijventerreinen door focus op schoon, heel en veilig. De herziening van de Horecanota zet in op de
ambitie van Vlaardingen ten aanzien van de horeca. Vanwege de samenhang met evenementen, er wordt
vaak gesproken over de horeca,- en evenementennota. De huidige Detailhandelsnota dateert uit 2013
waarbij we inzetten op complete, compacte en comfortabele winkelcentra. De huidige nota
Standplaatsenbeleid dateert 2015 en heeft een herziening nodig. Bij het afstoten van de
werkzaamheden van Economische Zaken, komen onderstaande beleidstrajecten te vervallen:





Nota bedrijventerreinen
Herziening van de horecanota
Actualisatie Detailhandelsnota
Actualisatie Standplaatsenbeleid
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Dit heeft nadelig invloed op de uitvoering werkzaamheden van onder andere Veiligheid, Bijzondere Wetten
en Bouw- en Woningtoezicht.

4. Accountmanagement (relatiebeheer) en netwerken
(Bestuurlijk vastgesteld Werkplan EZ d.d. 26 november 2019)
Dienstverlening en weten wat er speelt onder ondernemers is een belangrijk aandachtspunt.
We hebben als doelstelling om het grootste deel van onze aandacht te besteden aan onze
bestaande ondernemers en ondernemersverenigingen. Daarnaast is er natuurlijk de
ondersteuning van ondernemers die zich nieuw willen vestigen in Vlaardingen.
Tijdens de coronacrisis zijn extra inspanningen verricht richting supermarkten (verlengde openingstijden),
horecaondernemers (verruiming terrassen) en evenementen (culturele sector stimuleren). Ook heeft de
accountmanager een duidelijke verbindende rol in Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) met betrekking
schoon heel en veilig. Door het afstoten van de werkzaamheden Economische Zaken zal er geen
ondersteuning meer zijn richting onder andere Bijzondere Wetten, Bouw, -en Woningtoezicht, Veiligheid en
Beheer Openbare Ruimte. De ondernemersvragen zullen bij deze teams terecht komen.
De accountmanager bezoekt veel bedrijven en weet wat er buiten speelt. Hij is gericht op
persoonlijk contact en speelt een coördinerende rol binnen de gemeente door de ondernemers te
helpen bij de verschillende fasen van hun vestiging in Vlaardingen. De focus ligt hierbij op een
proactieve benadering. Ook is hij een belangrijke schakel tussen de ondernemersverenigingen in
de stad, het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Door het afstoten van de
werkzaamheden van accountmanagement is deze filter weg.
Netwerken
Het belangrijkste middel van Economische Zaken is samenwerking. Economische Zaken is binnen de
volgende
netwerken actief:
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
De MRDH is het regionale samenwerkingsverband waar 23 gemeenten samenwerken aan het
vestigingsklimaat in de regio. Bij het afstoten van de werkzaamheden Economische Zaken mist
Vlaardingen kansen op de strategische agenda van de MRDH, zoals vrijetijdseconomie.
Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV)
De EAV is een raad van betrokken Vlaardingers die hun brede expertise en netwerk ter
beschikking stellen aan de Vlaardingse samenleving. De EAV geeft het college
gevraagd en ongevraagd advies, niet alleen op het economisch vlak, maar op een breed
areaal van onderwerpen.
Riverboard en Green Businessclub
De Riverboard is opgericht en is bedoeld als een “ontmoetingsplein” om
samenwerking binnen de MVS-gemeenten te bevorderen, initiatieven te bundelen en samen
op te pakken. In de Riverboard zijn Ondernemers, Onderwijsinstellingen, Overheid en het
Maatschappelijk veld vertegenwoordigd.
Industriële Kring Vlaardingen (IKV)
De IKV is, als vertegenwoordiger van ondernemers in Vlaardingen, al jaren een belangrijke
partner van de gemeente (6-wekelijks bestuurlijk overleg).
Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen
Het ondernemersfonds zorgt er voor, dat er geld is voor collectieve initiatieven onder
ondernemers. In eerste instantie is dit collectieve geld bedoeld voor verbetering van
het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen en in winkelgebieden.
Koninklijke Horeca Nederland, afd. Vlaardingen (KHN)
Dit is een belangrijke partner waar het gaat om afstemming over issues die spelen in de
Vlaardingse horeca en het horecabeleid.
Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV)
Dit is de overkoepelende ondernemersvereniging in de binnenstad, die meedenkt en praat
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over de ontwikkeling van de binnenstad. Zij zijn als een essentieel onderdeel benoemd om tot een betere
organisatie van de binnenstadsaanpak te komen (Bureau Binnenstad Vlaardingen).
Stichting Vlaardingen Partners (SVP)
Deze stichting wil de marketing van Vlaardingen gaan verzorgen. Economische Zaken is aanspreekpunt
voor
SVP binnen de gemeente en schakel naar verschillende afdelingen en bestuur.
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Concreet betekent het afstoten van accountmanagement, beleidsadvies en samenwerking in netwerken:


Geen inzet op het verbeteren van het ondernemersklimaat



Geen structureel contact met ondernemers en ondernemerscollectieven



Geen signaleringsfunctie en benutten relevante economische kansen voor Vlaardingse ondernemers



Geen adviserende rol richting College van B&W bij relevante ondernemersaangelegenheden



Geen inzet op en beleidsadvisering in netwerken zoals MRDH en EAV



Geen externe communicatie met ondernemers meer in de vorm van de Nieuwsbrief Ondernemers

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging


Er kan geen uitvoering gegeven worden aan het Herstelplan en de
Toekomstvisie: - Aanpak bedrijventerreinen
- Onderwijs en arbeidsmarkt
- Binnenstad
- Woonstad voor iedereen; profilering van Vlaardingen als aantrekkelijke groene
waterrijke woonstad.
- Ontwikkeling van dagtoerisme en vrijetijdseconomie;



Verouderde beleidsdocumenten op horeca, detailhandel, standplaatsen en
bedrijventerreinen
- Deze documenten sluiten niet meer aan op de huidige tijd en spreken elkaar tegen



Geen advieswerk op projecten en plannen met een economische
component - Programma’s, bestemmingsplannen, projectplannen;



Waterbed effect binnen de ambtelijke organisatie:
- Extra druk bij onderdelen als Veiligheid, Bijzondere Wetten, BWT en BOR;



Imago schade buiten;
- Externe partijen en relaties zoals ondernemersverenigingen en regionale verbanden






Nieuwe ondernemersinitiatieven en bestaande ondernemers hebben geen
ingang meer in de gemeentelijke organisatie en worden niet meer begeleid;
- Initiatievennemers gaan ‘zwerven’ door de organisatie
Geen borging dat meervoudige vragen worden opgepakt;
De jarenlange investering in relaties wordt geschaad en is in de toekomst moeilijk te
herstellen. Dit gaat jaren duren.
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Totaal ombuigingen per voorstel:
Omschrijving
Extra uitgaven
om op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven

Totaal in

2021

2022

2023

2024

320.882 *

325.615

330.347

335.080

84.294 **

85.537

86.781

88.024

€ 405.176

€ 411.152

€ 417.128

€ 423.104

* Aan Economische Zaken gerelateerde personeelslasten
**Werkbudget Economische Zaken
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke Ontwikkeling
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
39 1e inrichting onderwijshuisvesting scholen

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Jaarlijks kunnen schoolbesturen voor 1 februari aanvragen indienen voor eerste inrichting
e
onderwijshuisvesting. De 1 inrichting heeft betrekking op het onderwijsleerpakket en meubilair.
In de WPO artikel 92 lid a.1/WVO artikel 76c en in de WEC artikel 90 lid a.1 en in de Verordening
voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Vlaardingen 2015 artikel 2 zijn deze voorzieningen
opgenomen.
e

Een schoolbestuur kan een verzoek voor bekostiging voor 1 inrichting bij de gemeente aanvragen:
1. Wanneer een school door het toenemend aantal leerlingen recht heeft op uitbreiding, dus een extra
schoollokaal.
2. Bij het bouwen van een nieuwe school, bijv. in de Rivierzone waar veel nieuwe woningen gebouwd
worden.
Uitwerken o.a.:
In het IHP is aangetoond dat het aantal leerlingen de komende 10 jaar toeneemt.
In Holy vinden de volgende uitbreidingen plaats:
Anker :
596 m2
Hoeksteen: 702 m2
Palet Holy: 464 m2
Daarnaast heeft de gemeente Vlaardingen een woning opgave om 5.200 woningen te bouwen. In het IHP
is rekening gehouden met een toename van 3.200 woningen, maar niet met de extra woningen die
gebouwd moeten worden en de ontwikkelingen in bijv. de Rivierzone.
Door het toenemend aantal woningen zal ook de vraag naar scholen toenemen en daarmee de vraag naar
e
1 inrichting.
Wij adviseren dit budget niet te laten vervallen.
Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
e
Indien dit budget niet meer beschikbaar is, kan niet voldaan worden aan de wettelijke verplichting om de 1
inrichting te vergoeden.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Geen

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
n.v.t.
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam
Wettelijke taak

Maatschappelijke Ontwikkeling
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
40 Volkstuinen
JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
In de gemeentelijke begroting is geen (subsidie)bedrag opgenomen ten behoeve van de
volkstuinenverenigingen in Vlaardingen.
Als gestopt wordt met het accountwerk van de volkstuinverenigingen dan gaat het om het inleveren van
nihil capaciteit per jaar van de accounthouder sport. Nb. Het accountwerk/post in de begroting ten behoeve
van volkstuinen staat los van het budget wat is geraamd voor het project verplaatsing scouting en
volkstuinen (uitvoering afdeling Stedelijk Beheer). Hiervoor is budget beschikbaar gesteld door
Rijkswaterstaat om het Blankenburgtracé te realiseren.
Dit voorstel hangt samen met voorstel nummer 35 Strategische benadering maatschappelijk vastgoed.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Uitzoeken om wat voor bezuiniging dit nu gaat. (in relatie tot budget voor verplaatsing volkstuinen RWS –
Blankenburgtracé).
Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
-

2023
-

2024
-

-

-

Dit voorstel hangt samen met voorstel nummer 35 Strategische benadering maatschappelijk vastgoed,
derhalve is hier geen sprake van financiële ombuiging.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Maatschappelijke Ontwikkeling
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
43 Eén jaar uitstellen uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen IHP
(coalitieakkoord)

JA
Gemeente hebben een
wettelijke zorgplicht,
verbeteren van het
binnenklimaat door
uitvoeren van
duurzaamheidsmaatregele
n kan hier onder vallen
 Schoolgebouwen voldoen
niet aan het bouwbesluit
 Verduurzamen
van
de
schoolgebouwen draagt bij
aan het behalen van de
afspraken
in
het
klimaatakkoord


NEE
 Gemeenten hebben een
wettelijke zorgplicht, daarin is
niet expliciet opgenomen wat
onder zorgplicht verstaan
wordt.

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
In de wet voor het Primair en Voortgezet en Speciaal onderwijs is opgenomen dat gemeenten een
wettelijke zorgplicht hebben voor goede, gezonde en kwalitatieve schoolgebouwen. In de wet is niet
uitgewerkt wat gemeenten hieronder moeten verstaan. De Gemeente Vlaardingen is van mening dat een
gezond binnenklimaat onder de wettelijke zorgplicht valt van gezonde kwalitatieve onderwijsgebouwen om
onderstaande reden.
Bekeken vanuit de huidige situatie m.b.t. Covid 19 wordt steeds meer bekend over de verblijftijd van een
(corona) virus in afgesloten ruimten, zoals klaslokalen. Onderzoeken hebben aangetoond dat in afgesloten
ruimte met onvoldoende ventilatie virussen langer blijven hangen.
De meeste besmettingen van virussen vindt plaats via direct contact en via de lucht.
Bij luchtoverdracht zit het grootste risico in het verspreiden van minuscule druppeltjes waar virussen in
zitten, na niezen en hoesten. Die druppeltjes drogen binnen een paar milliseconden na uitademing.
Vandaar dat standaard gesteld wordt dat een afstand tot een besmet persoon van 1 tot 2 meter als de
gevarenzone geldt. In de literatuur (REHVA) zijn aanwijzingen dat virussen als ze niet meer in het
druppelstadium zijn soms ook tot besmettingen kunnen leiden. Om deze reden is het om in kader van
gezonde klaslokalen, ventilatie-maatregelen te nemen. Hiervoor zijn aanpassingen aan het binnenklimaat
nodig.
Bij de bestaande scholen in Vlaardingen zijn CO2 metingen verricht om de frisse scholen klasse te kunnen
vaststellen. CO2 metingen en waarden (ppm) geven een indicatie of een ruimte voldoende geventileerd
wordt. Een hoge CO2 waarde kan betekenen dat er of te veel mensen in een ruimte zijn of dat er sprake is
van een slechte ventilatie. In klaslokalen is sprake van beide. Bij een goede doorstroming van verse lucht
halveert de hoeveelheid van de vervuilde lucht en het risico van besmetting mbt virussen.
CO 2 concentratie overschrijding van de klasse C grenswaarde 1200 ppm van de lestijd
Klasse A < 800 ppm = Uitmuntend
Klasse B < 950 ppm = Goed
Klasse C < 1200 ppm = Acceptabel
Klasse D > 1200 ppm = Onvoldoende
Klasse D is geen klasse binnen het pve frisse scholen RVO.
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Klasse D is toegevoegd om een overzichtelijke indeling mogelijk te maken.
PPM = Parts Per Million = delen per miljoen is een maat voor concentratie.
Een concentratie van 1 ppm geeft aan dat er 1 deel van een product is op een totaal van een miljoen delen.
In onderstaande tabel is de CO2 concentratie overschrijding van de klasse C grenswaarden 1200 ppm van
de lestijd.
%
Vlaardingse Dagschool
74
Bavinck school
4
Palet Centrum
0
IKC van Kampen Paterstr
7
Klinker
58
Van Kampen W.Pijper
70
Spectrum Wilhelminastr
2
Het Visnet
16
Spectrum Boslaan
43
Ambacht Goudsesingel
9
Ericaschool
24
Ambacht Chrysantenstr
36
Johannes Calvijn
0
Christal
35
PWA
0
SBO Kameleon
0
Wereldwijzer
51
Breinpaleis
64
GrvPr
92
Klimop
57
Geuzenplein
18
Palet Holy
80
Aijkoplaan
21
Willem de Zwijgerlaan
29
Anker
3
Lyceum Vos
10
Mavo Vos
38
Ark
10
College Vos
51
Hoeksteen
0
Jozef Mavo
55
* De duurzaamheidsmaatregelen uit het IHP gepland voor 2020 – 2021 worden toegepast bij de geel
gearceerde schoolgebouwen. Deze scholen worden niet gerenoveerd en voldoen op dit moment m.b.t. het
binnenklimaat niet aan het huidige bouwbesluit
Tabel: Huidige situatie frisse scholen klasse en het Huidige energie label.
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Huidge klasse Frisse Klasse Frisse
Klasse Frisse
School
Scholen
Scholen pakket 1 Scholen pakket 2
D
B
B
De Hoeksteen
C
C
B
De Ark (Lissabonweg)
D
B
B
OBS De Singel
D
B
B
Het Anker
B
B
B
Palet Holy (Kraanvogellaan 101)
C
B
B
Palet Holy (Kraanvogellaan 99)
A
A
B
OBS De Klimop (Stadhouderslaan 1)
A
A
B
OBS De Klimop (Stadhouderslaan 3)
C
C
B
OBS Breinpaleis
C
C
B
SBO De Kameleon
C
C
B
Het Chrystal
D
B
B
Ambacht (Chrysantstraat)
C
C
B
Ambacht (Goudsesingel)
D
B
B
Spectrum (Boslaan)
D
B
B
Spectrum (Wilhelminastraat)
D
B
B
OBS De Klinker
D
B
B
De Globe
C
B
B
Palet Centrum
D
B
B
Vlaardingse Dagschool Erasmus
C
B
B
Bavinckschool
C
C
B
IKC Van Kampen (Paterstraat)
D
B
B
IKC Van Kampen (W. Pijperstraat)
D
?
?
Het Visnet (Stationsstraat 117)
D
?
?
Het Visnet (Stationsstraat 115)
C
C
B
Ericaschool
D
B
Johannes Calvijnschool
B
B
B
Prins Willem Alexanderschool
D
B
B
De Wereldwijzer
Groen van Prinstererlyceum
Geuzencollege (Geuzenplein)
Geuzencollege (Arij Koplaan)
Geuzencollege (W. de Zwijgerlaan)
Het Lyceum Vos
De MAVO Vos
Het College Vos
St. Jozef MAVO

D
D
D
D
C
D
D
D

B
B
B
B
B
B
B
C

B
B
B
B
B
B
B
B

Huidig
Energielabel Energielabel
energielabel pakket 1
pakket 2
C
B
A
C
A
A
E
A
A
D
B
B
A
A
A
B
A
A
B
B
A
F
D
C
A
A
A
A
A
A
D
A
A
C
A
A
C
A
A
C
A
A
A
A
A
E
A
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
A
D
B
A
A
A
A
C
A
A
G
B
A
D
A
A
D
C

E
A
A
A
A
A
A
C

C
A
A
A
A
A
A
B

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat 21 van de 36 schoolgebouwen niet voldoen aan het niveau frisse
scholen klasse, zoals opgenomen in het bouwbesluit.
De gemeente Vlaardingen is van mening om het binnenklimaat in de scholen aan te passen, omdat:
- in 58 % van de schoolgebouwen niet voldaan wordt aan het niveau frisse scholen klasse zoals
opgenomen in het bouwbesluit.
- bij een groot deel van de scholen de 1200 ppm met betrekking tot de CO2 waarde gedurende de lestijd
wordt overschreden
- bij een beter ventilatiesysteem de kans op besmetting van virussen wordt verkleind
- aanpassingen aan het binnenklimaat valt onder de wettelijke zorgplicht van goede en kwalitatieve
schoolgebouwen.
- Met het oog op het nationale klimaatakkoord is het nodig om te investeren in het verduurzamen van
schoolgebouwen. Schoolgebouwen moeten ge-upgrade worden naar het niveau van het bouwbesluit.
De maatregelen die getroffen worden en door de gemeente bekostigd worden, hebben geen financieel
voordeel voor de schoolbesturen.
De maatregelen die getroffen moeten worden hebben betrekking op het verbeteren van het binnenklimaat
(zie argumentatie bij 1) De te treffen maatregelen kunnen gecategoriseerd worden naar
a. Verbeteren luchtventilatie (is gerelateerd aan toiletrenovatie),
Virussen kunnen ook via fecesdeeltjes die in de lucht terecht komen, worden verspreid.
b. Temperatuur (buitenzonwering) en,
c. Licht (ledverlichting).
Schoolbesturen hebben de optie om bij het uitvoeren van deze maatregelen er voor te kiezen te investeren
in maatregelen om de energiekosten te verlagen. Met de schoolbesturen is de afspraak gemaakt, dat als
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maatregelen een voordeel opleveren op de energiekosten, zij zelf hiervoor moeten investeren.
Zo bekostigen de schoolbesturen bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.
Uitwerken o.a.:
Het gaat niet om het laten vervallen van de duurzaamheidsmaatregelen, maar om de maatregelen met een
jaar uit te stellen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Bij schoolbesturen en ouders van de kinderen die de scholen bezoeken is er wellicht geen draagvlak voor
uitstel met een jaar.
Met de schoolbesturen is op dit moment door de wethouder alleen gecommuniceerd dat de verwachting is
dat de provincie nu niet zal instemmen met het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen, omdat niet
voldaan wordt aan de twee O’s (onvermijdbaar en onuitstelbaar). De wethouder heeft op 9 juni 2020 richting
schoolbesturen de toezegging gedaan om het gesprek aan te gaan met de provincie over de
duurzaamheidsmaatregelen. De raad is geïnformeerd over deze toezegging door middel van een
raadsmemo (1794125).

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
- Met de provincie het gesprek aangaan voor instemming
- Indien instemming – naar de raad om het geld beschikbaar te stellen
- Indien geen instemming – naar de raad om voor te stellen de maatregelen verder uit te stellen dan met
één jaar..
- Schoolbesturen meenemen en betrekken bij dit proces. Schoolbesturen zijn voor de gemeente belangrijke
partners om op het gebied van onderwijs – kinderopvang – multifunctioneel gebruik van de
onderwijsgebouwen doelen en ambities te bereiken.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
247.000
245.000
Totaal in
€ 247.000
€ 245.000

2023

2024

-3.000
- € 3.000

-3.000
-€ 3.000
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
51 Jeugdoverlast/criminaliteit

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Van dit budget wordt geen gebruik meer gemaakt. Kan dus vervallen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

193

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 11.528
€ 11.748

2023

2024

€ 11.956

€ 12.159
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
52 Vandalismebestrijding

Wettelijke taak

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Van dit budget wordt geen gebruik meer gemaakt. Kan vervallen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 51.009
51.980

2023

2024

€ 52.901

€ 53.798
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
86 Versoberen culturele voorzieningen inwoners

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Publieke voorzieningen betreffen verschillende domeinen. In dit formulier worden alleen die publieke
voorzieningen uitgewerkt die betrekking hebben op hetgeen binnen het team KCE valt. Binnen de
verantwoordelijkheid van dit domein vallen de subsidies aan diverse grote culturele instellingen zoals de
Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Kade 40 en tal van andere culturele instellingen.
Verplichtingen aan deze instellingen kunnen op korte termijn niet direct gestopt worden. Maar kunnen op
langere termijn worden afgebouwd.
Uitwerken o.a.:
Voorzieningen binnen het domein van KCE afbouwen. Ambitie uit de toekomstvisie van een aantrekkelijke
levendige historische binnenstad zal moeten worden verlaten. Door het verlagen van de ambitie en het
verminderen van de subsidies kan capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie worden vrijgespeeld.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Voor voorzieningen binnen het domein van KCE kunnen de bewoners van Vlaardingen dan niet meer
terecht in Vlaardingen, maar zullen daarvoor moeten uitwijken naar de buurgemeenten, in het bijzonder
Rotterdam. Het risico is dat door het verlies van voorzieningen Vlaardingen minder aantrekkelijk wordt om
te wonen. De ambities genoemd in de binnenstad, zoals het hebben van een aantrekkelijke levendige
binnenstad in 2040 zal moeten worden bijgesteld.
Daarnaast komt er deels een nieuw probleem bij. Veel culturele- en erfgoed instellingen krijgen een
subsidie waarvan de huur betaald wordt van panden die in gemeentelijke eigendom zijn. Indien de
betreffende culturele instelling ophoudt te bestaan, dan vervallen ook de huurinkomsten van dat pand. Waar
op de ene plek bespaard wordt in de gemeentelijke begroting, levert dat elders op termijn een gat op in de
begroting. Daarnaast zullen mensen die nu in deze sector een broodwinning hebben, zonder werk komen te
zitten, en gaan drukken op de sociale lasten.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Een rekensom maken waarin de kosten van de subsidies zijn meegenomen, met de directe baten daarin
verwerkt (zoals huurinkomsten), en de financiële gevolgen op de langere termijn (werkloosheid,
Vlaardingen minder aantrekkelijke woonstad, dalende huisprijzen, etc.).

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€
€

2023

2024

€

€

Er vallen hier geen concrete cijfers te geven. Enerzijds kunnen er wel cijfers worden gegeven wat de
instellingen vanuit KCE aan subsidie ontvangen, maar dan moet ook anderzijds aangegeven worden wat de
gemeente aan directe inkomsten verkrijgt (zoals verhuur van de panden), en wat de financiële gevolgen zijn
op de langere termijn voor Vlaardingen.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
91 Samenvoeging begrotingsposten KCE

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het team KCE bestaat uit een samenvoeging van kunst, cultuur en erfgoed, waarbij erfgoed verder
opgesplitst is in archief, archeologie en monumentenzorg. Van oudsher kent elke discipline een eigen
begroting. Door het samenbrengen van de losse begrotingen kan er beter gestuurd worden op de financiële
middelen. Dit levert niet een bezuiniging op, maar zorgt er wel voor dat we 'meer in control' zijn en het beter
kunnen sturen. Ook past het bij elkaar voegen van de begrotingen bij het integraal opereren van het team
KCE, waarbij erfgoed, kunst en cultuur meer gezamenlijk optreedt, en zo elkaar beter kan versterken. Dit is
inmiddels gebeurd met het integraal opgestelde collectieplan die de omgang met de verschillende
disciplines beschrijft. De integrale aanpak omvat onder andere een registratiesysteem, een uniforme
aanpak en een ontsluiting door middel van een gezamenlijke website. Dit zijn ook gezamenlijke kosten, wat
pleit voor een begroting voor KCE.
Uitwerken o.a.:
Beschrijving wat er vervalt, versobert ect
Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities
Impact op capaciteit
De deelbegrotingen per discipline komen te vervallen. Zowel intern (binnen de gemeentelijke organisatie)
als extern, willen we meer sturen op een gezamenlijke aanpak. Daarbij kan ook gedacht worden aan
evenementen die activiteiten van verschillende disciplines omvat, waardoor ook het publieksbereik wordt
vergroot. Dit kan kan bijvoorbeeld inhouden dat aan een cultuursubsidie voorwaarden verbonden worden
dat er een link moet zijn met erfgoed. Of andersom. Dit houdt ook in dat de behandeling van subsidies, die
nu belegd is bij kunst en cultuur, binnen de gemeente een bredere basis gaat krijgen. Met het integrale
werken zal de benodigde capaciteit niet verminderen, eerder toenemen, omdat er meer afgestemd zal
moeten worden, wat inherent is aan integraal werken.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Door de afzonderlijke budgetten samen te voegen, vraagt dit wel om een goede begroting van de
afzonderlijke disciplines om zicht te houden op de begrote kosten, en ook op de wijze waarop het overzicht
wordt gegeven ten aanzien van de facturen. Het gevaar kan bestaan doordat iedereen verantwoordelijk is
voor de gezamenlijke begroting, dat het niemand meer het overzicht heeft. Dit moet dus goed geregeld en
geborgd worden.
Het integraal oppakken maakt het beoordelen en beschikken van subsidieaanvragen complexer. Er zullen
aanvullende criteria moeten komen, en meer mensen zullen bij het proces worden betrokken.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
In de begroting KCE zoveel mogelijk posten samenvoegen daar waar mogelijk. Nadenken en vastleggen
hoe we het overzicht houden op de begroting en de bestedingen.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024

NVT
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
92 Beheer, behoud en ontsluiting/ beleving erfgoed en kunst

JA
x

NEE
x

Toelichting: een deel van de taken is wettelijk. Zo heeft elke gemeente een zorgplicht ten aanzien van
erfgoed, maar de invulling ervan staat vrij. De wijze waarmee het publiek wordt bediend is ook niet
wettelijk vastgelegd.
Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het team KCE bestaat uit een samenvoeging van kunst, cultuur en erfgoed, waarbij erfgoed verder
opgesplitst is in archief, archeologie en monumentenzorg. Van oudsher organiseert elke discipline apart het
publieksbereik, waarbij er wel in projecten en sommige processen wordt samengewerkt. Dit kan echter
intensiever. Er zijn verschillende vergelijkbare taken die mogelijk fysiek bij elkaar gebracht kan worden,
waardoor er ruimte en capaciteit bespaard kan worden. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk
optrekken met educatie en een gezamenlijk depot voor de gemeentelijke collecties. Mogelijk dat het extern
plaatsen van een deel van de collecties kan leiden tot een reductie in kosten voor opslag. Het digitaliseren
van de collecties speelt hierin ook een belangrijke rol. Door het digitaal beschikbaar hebben van
bijvoorbeeld archivalia is het minder noodzakelijk om deze dicht bij de hand te hebben, en kunnen deze ook
elders worden opgeslagen. Door het erfgoed beter digitaal te ontsluiten kunnen bijvoorbeeld de bezoeken
aan de studieruimte in het archief terug gebracht worden, en kunnen de openingsuren worden
teruggebracht, waardoor capaciteit vrijgespeeld kan worden. Hoewel enerzijds het bezoek aan de
studiezaal beperkt wordt, wordt anderzijds de service juist vergroot doordat mensen vanuit huis de
archivalia kunnen raadplegen. Daarnaast kan ook gekeken worden om activiteiten met anderen te
combineren, zoals een gedeelde studieruimte met de bibliotheek, Kade 40, Museum Vlaardingen of het
streekmuseum.
Uitwerken o.a.:
Op termijn het aantal locaties waar erfgoed nu werkzaam is, en op de vele locaties waar erfgoed nu
opgeslagen ligt te concentreren, en daar op te slaan waar dit het minste kost. Door digitaliseren een betere
ontsluiting creëren, en daarmee de service te verhogen. Tegelijkertijd zal de opslag van collecties meer
kosten efficiënt worden gemaakt. Ook kan de taak op educatief gebied meer gebundeld worden en bij
andere instellingen ondergebracht.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Door het meer samenwerken en onderbrengen van gemeentelijke taken bij instellingen binnen het domein
van kunst, cultuur en erfgoed, wordt die sector versterkt. Tegelijkertijd zal er door het uitbesteden van taken
van de gemeente op termijn verlies optreden van deskundigheid binnen de gemeentelijke organisatie ten
aanzien van kunst, cultuur en erfgoed. Door gemeentelijke taken onder te brengen bij andere instellingen,
kunnen deze taken bij een volgende bezuinigingsronde makkelijk verder onder druk komen te staan. De
kwetsbaarheid van dit domein zal daarmee groter worden. Het kan het proces versnellen dat voorzieningen
in dit domein worden afgebouwd en dat inwoners van Vlaardingen hierin niet meer worden bediend, of
moeten uitwijken naar buurgemeenten. Op de langere termijn kan de kunst, cultuur en erfgoed in
Vlaardingen verder onder druk komen te staan, en kan er meer erfgoed gaan verdwijnen, waarmee
Vlaardingen haar aantrekkelijkheid als historische stad, zoals gebleken uit de toekomstvisie, kwijt zal raken.
De binnenstad zal minder levendig worden en ook minder aantrekkelijk worden voor bewoning, waardoor
de negatieve spiraal waarin het Vlaardingen verkeert en in het bijzonder de binnenstad, verder vergroot zal
worden.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Binnen het team meer sturen op integraal werken. Mogelijk betekent het ook dat de functieomschrijvingen
daarop moeten worden aangepast. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om werklocaties en
functies/taken samen te voegen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Onderzoeken wat er
mogelijk uitbesteed kan worden (opslag, educatie, andere taken).

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024

Het is niet mogelijk om hier concrete bedragen op te voeren. Om de onderzoeken te starten zal ook externe
advisering ingekocht moeten worden om een zo'n goed mogelijk en objectief beeld te vormen of, en zo ja
hoe, de omgang met kunst, cultuur en erfgoed op een efficiëntere manier kan worden georganiseerd.
Daarbij zal wel vooraf duidelijk moeten zijn welke voorzieningen het bestuur wil handhaven en welke op
termijn voorzieningen wil loslaten, zodat op grond daarvan gezocht kan worden naar een efficiënte
inrichting van de organisatie.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
93 Binnenhalen (provinciale) subsidies Kunst, Cultuur en erfgoed

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat Vlaardingen de kans laat liggen om subsidies binnen te
halen. Het is niet zozeer dat er hiermee bezuinigd kan worden, of dat er 'gratis' geld te halen valt, maar
door beter en tijdig in te spelen op subsidiemogelijkheden kunnen voor projecten de budgetten wel vergroot
worden.
Dit voorstel hangt samen met voorstel 11: subsidie inkomsten.
Uitwerken o.a.:
Er vervalt of versobert niets. Wel kan er meer ruimte komen om projecten te realiseren. Van belang is dat
er meer geïnvesteerd wordt in netwerken, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere
organisaties, in het bijzonder met grote en draagkrachtige partners, waardoor Vlaardingen in projecten van
anderen kan meedraaien, of makkelijker in samenwerking met anderen allianties kan aangaan.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het gaat hier om een lange termijn investering, waarbij de kost voor de baat uit gaat. Het betreft het
investeren in netwerken en het aangaan van allianties. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden
word het potentiele netwerk en speelveld vergroot, en kunnen er middels partners ook gezocht worden naar
Europese partners waarmee ook Europese subsidies kunnen worden binnengehaald. Vlaardingen hoeft
daarin niet de zelf de trekker te zijn, maar in een samenwerkingsproject met grote partners (denk aan
Provincie Zuid-Holland, Den Haag, Rotterdam, MRDH), kan er wel veel meer bereikt worden. De risico's zijn
dat Vlaardingen zelf niet de trekker kan zijn, en dus afhankelijk is van de samenwerking met anderen. Voor
Vlaardingen moet dan helder zijn wat van belang is voor Vlaardingen en tegelijkertijd moet Vlaardingen zich
flexibel opstellen om goed te kunnen samenwerken. Het motto is hierbij: alleen ga je snel, maar samen
kom je verder.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Het proces is grofweg in een aantal stappen te verdelen:
- bepalen met welk thema Vlaardingen goed uit de verf kan komen in samenwerking met anderen;
- een lobby-traject te starten, wat inhoudt dat er gezocht wordt naar potentiele partners die in het onderwerp
ook brood zien en deze te enthousiasmeren;
- een gezamenlijkheid creëren door te starten met kleine projecten;
- dit als een olievlek verder uit te breiden, en als een springplank te zien naar een volgend bredere
samenwerking;
- binnen die bredere samenwerking kijken hoe Vlaardingen zich daarin kan profileren.
Als voorbeeld kan worden genoemd, de aanpak rondom de Slag bij Vlaardingen en het Ontstaan van
Holland.
Zo is het thema 'Ontstaan van Holland' op de provinciale agenda gekomen, heeft de gemeente enkele
tonnen aan subsidies binnengehaald voor Vlaardingen. Ook komt er een provinciale Holland-tafel. In
potentie kan het thema samenbindende 'Holland' verder belegd worden in de regio en de MRDH, en verder
vertalen in concrete projecten. Ook het thema 750 jaar stad in 2023 leent zich hiervoor.
Verder kunnen we binnen het domein van KCE meer op zoek gaan naar samenwerking met de
buurgemeenten, in het bijzonder de grote broer Rotterdam. Daarbij kunnen we ook kijken naar de culturele
instellingen binnen Vlaardingen. Kan bijvoorbeeld het Museum Vlaardingen het verhaal vertellen van
Holland en het leven van de Nederlandse delta, de Maasmond, waarmee het verhaal veel breder wordt, en
het potentiele bezoekersaantal vergroot kan worden en daarmee het draagvlak voor het museum;

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024

Het binnenhalen van subsidies zal niet leiden tot een bezuiniging, wel kan het leiden tot meer financiële
armslag en een groter bereik en een beter resultaat en een betere positionering van Vlaardingen.
Financieel staat hier geen bedrag benoemd aangezien hier aansluiting is met format 11 (Subsidie
inkomsten)

204

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
94 Planaanpassing om kosten voor archeologisch onderzoek te
vermijden

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het uitgangspunt is dat archeologische waarden het beste bewaard blijven in de bodem. Dit met het oog op
dat in de toekomst het archeologisch onderzoek beter en slimmer kan worden uitgevoerd wat meer kennis
zal opleveren. Dit is ook het uitgangspunt van het Verdrag van Malta dat door Nederland in 1992 is
ondertekend. Dit uitgangspunt, mits tijdig toegepast in de planvorming, heeft ook als voordeel dat dit leidt
tot een besparing op kosten voor archeologisch onderzoek. Het betrekken van archeologie in een
vroegtijdig betrekken bij planvorming kan op verschillende manieren tot een kostenreductie leiden met
betrekking tot kosten van archeologisch onderzoek, we onderscheiden:
1) planinpassing, dit veronderstelt dat nog voor de planvorming de omvang en ligging van
behoudenswaardige archeologische waarden bekend zijn, zodat daar met planvorming rekening gehouden
kan worden en de archeologische waarden in de bodem bewaard kunnen blijven, en dus bespaard kan
worden op kosten voor archeologisch onderzoek;
2) planaanpassing, dit veronderstelt dat er reeds een plan is, vervolgens de behoudenswaardige
archeologische waarden in kaart worden gebracht die kunnen leiden tot planaanpassing zodat deze
archeologische in de bodem bewaard kunnen blijven;
3) uitbreiden van beleid archeologievriendelijk bouwen. Dit beleid wordt reeds gehanteerd voor het
Stadshart en is toegepast op de nieuwbouw van het Stadskantoor en het voormalige Leskipad aan de
Hoogstraat, wat heeft geleid tot een besparing van tonnen, zo niet enkele miljoenen euro's.
Dit beleid kan mogelijk verder uitgewerkt worden voor andere delen van Vlaardingen. Daarbij kan ook
onderzocht worden of het op voorhand archeologievriendelijk bouwen (bijvoorbeeld een gebied integraal
ophogen van een gebied, zodat eventuele archeologische waarden niet verstoord zulle worden door
graafwerkzaamheden), kan leiden tot weglaten van stappen in het archeologische traject.
Uitwerken o.a.:
Door het vroegtijdig meenemen van het archeologisch advies in de planvorming kunnen mogelijk
archeologisch onderzoeken kleinschaliger worden, of zelfs komen te vervallen. Dit heeft als resultaat dat
onze kennis over de vroege Vlaardingse bewoningsgeschiedenis minder verrijkt zal worden met nieuwe
verhalen en vondsten.
Enerzijds zal een vroegtijdige inwinnen van archeologisch advies leiden tot meer vraag naar
archeologische capaciteit, anderzijds kan dit leiden tot minder archeologische onderzoeken, en is er vanuit
de gemeente minder capaciteit nodig voor de regie op het archeologische proces en afstemming binnen en
buiten de organisatie zal daarmee ook minder capaciteit nodig zijn.
De besparing op archeologische kosten is overigens niet terug te zien op de begroting van KCE. Bij
projecten waarin de gemeente een rol heeft als (mede)financieerder kunnen de kosten voor archeologie in
de grondexploitaties worden teruggevonden, daarop is vanuit KCE geen zicht.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Aan het vroegtijdig meenemen van het archeologisch advies is geen risico verbonden. Het risico op
archeologisch kosten wordt daarmee juist verkleind. Het vroegtijdig meenemen van archeologisch advies
kan wel vragen wel om een andere inbedding van het voortraject. Thans wordt het archeologische traject
gestart als er een plan is, en budget voor het project, in deze situatie kan wel planaanpassing plaatsvinden
(zie situatie 2). Planaanpassing kan echter soms ook leiden tot kosten. Om dat te voorkomen, kan er ook
gedacht worden aan planinpassing (zie situatie 1). In deze situatie wordt het archeologische traject reeds
gestart voor er een plan. Doorgaans is er dan nog geen budget beschikbaar. De optie van uitbreiding van
het acheologievriendelijk bouwen beleid vraagt in eerste instantie om een tijdinvestering, en mogelijk ook
het inwinnen van extern advies.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Intern overleggen en nader onderzoeken wat er mogelijk is met planinpassing en planaanpassing en in
welke mate een uitbreiding van het archeologie vriendelijk bouwen beleid een reductie kan leveren aan
koste voor het archeologische traject. Dit overleg zal plaats moeten vinden tussen archeologen KCE en de
projectleiders die zicht hebben op de kosten en het traject. Een eerste stap daarbij zou kunnen zijn, om in
beeld te brengen wat de kosten zijn geweest van archeologische onderzoeken in de afgelopen jaren die op
de gemeentelijke begroting hebben gedrukt, zodat ook een inschatting kan worden gemaakt wat de
mogelijke omvang van besparingen kan zijn.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024

Het voorstel kan niet concreet vertaald worden naar een mogelijke bezuiniging, ook omdat de kosten voor
een archeologisch traject door initiatiefnemers worden gedragen en daarmee niet altijd hoeft te drukken op
de gemeentelijke begroting.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
95 Onderhoudsniveau buitenruimte niet naar niveau B
(coalitieakkoord)

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
In het coalitieakkoord is beschreven dat er vanaf 2021 een structurele jaarlijkse aanvulling komt van €
420.000. Deze aanvulling is bedoeld voor het verhogen van het huidige kwaliteitsniveau van de
buitenruimte. De openbare ruimte wordt momenteel onderhouden op kwaliteitsniveau C (sober). Met deze
aanvullende middelen kan er een kwaliteitsimpuls naar kwaliteitsniveau B (basis) gerealiseerd worden in de
buitenruimte. Voor de kwaliteitsniveaus in de buitenruimte wordt de landelijke erkende beeldsystematiek
CROW gehanteerd (Zie Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, CROW). In de Kwaliteitscatalogus zijn
de kwaliteitsniveaus van vrijwel alle assets in de openbare ruimte uitvoerig beschreven.

Uitwerken o.a.:
Met deze ombuiging zal het nu gerealiseerde kwaliteitsniveau C (sober) openbare ruimte in stand blijven.
Dit wordt gerealiseerd met de huidige middelen binnen ons dagelijks onderhoud. Gezamenlijk (bestuur,
ambtelijk, bewoners en maatschappij) het huidige kwaliteitsniveau accepteren en daarmee niet inzetten op
extra kwaliteitsimpulsen in de openbare ruimte. Concreet betekent dit dat de buitenruimte van de openbare
ruimte wordt onderhouden op kwaliteitsniveau C, zoals beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare
ruimte 2018. We accepteren hiermee o.a. de mate van oneffenheden op de verhardingen, ontbrekende
delen in verhardingen, hoeveelheid zwerfvuil en onkruid in (half/open/elementen) verhardingen en onkruid
rondom objecten en panden.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De uitwerking hiervan vraagt geen extra inzet van middelen en formatie. Immers, we continueren het
huidige kwaliteitsniveau en het huidige beeld van de openbare ruimte. De mate van zwerfafval of onkruid
heeft verder geen invloed op de (verkeers)veiligheid in de openbare ruimte.
Met het handhaven van het huidige kwaliteitsniveau C van de openbare ruimte dient rekening te worden
gehouden met:
 Verdere versobering van de openbare ruimte naar kwaliteitsniveau D. Met name voor het groen
zien we nu al dat middelen benodigd voor kwaliteitsniveau C niet toereikend zijn. Denk bijvoorbeeld
aan meer onkruid.
 Extra kwaliteitsimpulsen in ons dagelijks onderhoud in de openbare ruimte kunnen niet aangeboden
worden door de gemeente. Bewoners of andere stakeholders in de maatschappij kunnen
teleurgesteld raken, omdat men meer van de kwaliteit verlangt dan we kunnen bieden. Het verdient
aanbeveling om bij de bewoners goed uit te leggen wat kwaliteitsniveau C betekent.
 De provincie kijkt vanuit haar rol als toezichthouder naar efficiënt en doelmatig beheer van onze
kapitaalgoederen. Dit ter voorkoming van het ontstaan van achterstallig onderhoud. Het verdient
aanbeveling om het investeringsprogramma (vervangingen) te continueren wanneer de technische
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levensduur van objecten is overschreden. Dit naast het dagelijkse onderhoud op kwaliteitsniveau C.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
 De betekenis van kwaliteitsniveau C goed communiceren richting de bewoners om de
verwachtingen te managen.
 De betekenis van kwaliteitsniveau C goed communiceren richting de raad om de verwachtingen te
managen.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 427.140
€ 433.440

2023

2024

€ 439.740

€ 446.040
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Een aantal voor voorbeelden van onderdelen (assests) in de openbare ruimte en bijbehorende
kwaliteitsniveaus zoals beschreven in de CROW
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
96 Sluiten openbare toiletvoorziening

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
De toiletvoorziening aan de Van Riebeeckstraat wordt gehuurd door de gemeente en schoongemaakt door
een medewerker van Stroomopwaarts.
Bezoekers van het winkelcentrum/fietsenstalling e.o. kunnen gebruik maken van de openbare toilet.
Het niet meer huren van de toiletvoorziening heeft geen effect op de interne dienstverlening en zeer
beperkt op de externe dienstverlening en/of ambities.
Impact op de capaciteit is beperkt. Het openbaar toilet is slechts een klein deel van de taak van de
medewerker van de fietsenstalling
Er is een besparing door het vervallen van de huurkosten van het gebouw, toezichthouder(s) en kosten
voor schoonmaakmiddelen.
Dit bedrag wordt geraamd op jaarlijks circa € 35.000. Aangezien de dekking uit het vGRP komt heeft de
besparing invloed op het gesloten circuit van de voorziening riolering en niet op de algemene reserve.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Toiletten zijn vanwege de maatregelen rondom de noodverordening momenteel gesloten. Sluiting van de
openbare toiletten heeft gedurende die maanden geleid tot 1 klacht (vanwege medische noodzaak gebruik
maken van).
Sluiting is, behoudens huurovereenkomst, op korte termijn realiseerbaar. Los van dit ombuigingsvoorstel is
het de vraag of wij, gezien de Coronamaatregelen, een dergelijke voorziening op dit moment verantwoord in
stand kunnen houden zonder extra investering. (schoonmaken na elk toiletbezoek bijv.)
Het openbare toilet Van Riebeeckstraat wordt naast bezoekers van het stadshart gebruikt door de
Coöperatie Weekmarkten op woensdag en zaterdag als de Weekmarkt plaatsvindt. De Marktkooplui
gebruiken dus ook deze voorziening.
Ook wordt deze plek door burgers gebruikt. Als deze voorziening weggaat, kunnen marktkooplui of burgers
gebruik maken van bijv. het toilet in de Hema ( tegen betaling).
Door het stoppen met deze werkzaamheden, zal de gemeenten zich minder inzetten als maatschappelijk
ondernemer aangezien het beheer van het openbaar toilet met medewerkers vanuit SOW wordt gedaan
(voorbeeld gedrag om mensen met een beperking kansen te bieden op de arbeidsmarkt).
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Communicatie richting bewoners en de Coöperatie Weekmarkten.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
-35.595
-36.120
Minder Uitgaven
35.595
36.120
Totaal in
€0
€0

2023

2024

-36.645
36.645
€0

-37.170
37.170
€0
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
97 Metropolitane fietsroute

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Het voorstel behelst een financiële bijdrage voor de realisatie van het Vlaardingse deel van de
Metropolitane Fietsroute (MFR) Rotterdam – Naaldwijk. Het Rijk heeft subsidie beschikbaar voor de
realisatie van Metropolitane Fietsroutes. De MRDH faciliteert dit proces. De Bestuurscommissie Va heeft
kwaliteitseisen vastgesteld waar deze route aan moet voldoen. De investering om de fietsroute op
kwaliteitsniveau van een MFR te brengen, zijn voor 70% subsidiabel. Gemeenten dienen 30%
cofinanciering in te brengen, waarvoor de eenmalige investering van € 500.000 bedoeld was. Realisatie
van de MFR leidt tot een kwalitatief hoogwaardige fietsroute door de stad, die de stad verbindt met de
omliggende gebieden en kan leiden tot een hoger fietsgebruik.
Uitwerken o.a.:
Als gevolg van deze ombuiging is de gemeentelijke cofinanciering van de MFR niet geborgd. Indien de
gemeente hierdoor niet haar deel kan bijdragen aan de realisatie van de MFR, ontstaat er geen
hoogwaardige fietsroute die Vlaardingen verbindt met de omliggende steden. Het niet kunnen realiseren
van de MFR in Vlaardingen leidt er tevens toe dat de haalbaarheid van de gehele route die ook door de
gemeenten Westland, Maassluis, Schiedam en Rotterdam loopt onder druk komt te staan.
Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de MFR gekoppeld kan worden met ons regulier
onderhoudsprogramma, vanuit bestaand beleid. Ook een ‘kleine’ bijdrage vanuit regulier onderhoud wordt
momenteel door de MRDH gezien als commitment en daarmee lijkt MFR toch doorgang te kunnen krijgen.
De gemeente Vlaardingen is hierover in overleg met de MRDH.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
In het coalitieakkoord is belang gehecht aan de uitvoering van Vlaardingen Fietsstad met het oog op
duurzaamheid, mobiliteit en volksgezondheid. In dat kader is eenmalig een bedrag van € 500.000
gereserveerd voor de MFR. De MFR draagt immers bij aan de genoemde doelen.
Het niet investeren in de MFR leidt tot:
 het onbenut laten van een kans om met 70% subsidie een fietsroute op te waarderen naar de
kwaliteitscriteria van een MFR;
 het niet invullen van een maatregel die past bij Vlaardingen Fietsstad;
 het laten vervallen van een impuls om het regionale fietsgebruik te stimuleren en daarmee de
automobiliteit te verminderen.
Overigens heeft het college door middel van het raadsmemo “Fietsstad en Mobiliteitsagenda” d.d. 21 juli
2020 aangegeven het – gelet op de financiële situatie van de gemeente – niet reëel te achten de ambitie
Vlaardingen Fietsstad te handhaven.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€0
€ 28.896

2023

2024

€ 28.269

€ 28.674

Het gaat om 500.000 euro investering die niet wordt uitgegeven. Deze investering kost jaarlijks bijna €
30.000 aan kapitaallasten (rente + afschrijving).
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
98 Heemtuin niet openhouden of privatiseren.

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
De Heemtuin (een park) is een uniek stukje Vlaardingen. De gemeente heeft de Heemtuin in eigen beheer.
In de Heemtuin staan ecologisch groen en natuurlijk beheer centraal. Een bezoek aan de Heemtuin is
kosteloos. De Heemtuin wordt in de zomerperiode goed bezocht door o.a. scholen en bewoners en heeft
ook een educatief karakter als het gaat om flora en fauna. De Heemtuin geniet draagvlak van diverse
maatschappelijke stakeholders, zoals Stichting Boombehoud en Klavertje 4 en mogelijk ook van de politiek.
De vraag is of de Heemtuin een specifieke taak (exploitatie en educatie) is van de gemeente Vlaardingen.
Het voorstel omvat een verdere uitwerking van mogelijkheden om de Heemtuin af te stoten (out sourcing)
door deze elders onder te brengen met behoud van de functie. Wellicht zijn hier mogelijkheden voor
burgerparticipatie.

Uitwerken o.a.:
Met deze ombuiging wordt een besparing gerealiseerd van ca. 10.000 euro jaarlijks aan beheer en
onderhoud. Daarnaast dient een andere invulling te worden gevonden voor de groenmedewerker in de
Heemtuin (1FTE).

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Bij realisatie van deze ombuiging moet rekening worden gehouden met:




De Heemtuin wordt goed bezocht. Behoud van de functie (ecologisch beheer) en openstelling voor
bezoek blijft belangrijk. In de Heemtuin is de uitwerking van ecologisch beheer goed zichtbaar.
Voor ideeën aangaande invulling door andere functies (bv woningbouw) zal waarschijnlijk geen
bestuurlijk draagvlak zijn.
Het is een rustpunt in de stad voor veel bewoners.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Onderzoek opstellen naar mogelijkheden om de Heemtuin onder te brengen bij bewoners of andere
stakeholders in de maatschappij.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
61.920 (FTE)+
10.320
Totaal in
€ 72.240

2023

2024

62.820 (FTE)+
10.470
€ 73.290

63.720 (FTE)+
10.620
€ 74.340

Daarnaast dient er voor 1 fte andere invulling te worden gezocht.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
99 Budget evenementen/veiligheid

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Dit budget is niet te relateren aan het herstelplan of wettelijke taak en kan vrijvallen

Uitwerken o.a.:
Door het vrijvallen van dit budget kunnen organisaties die een evenement organiseren, in noodgevallen
door verscherping van veiligheidsmaatregelen geen beroep doen op de gemeente voor tegemoetkoming in
de kosten van beveiliging.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Organisatie kan in een laat stadium worden geconfronteerd met verscherpte veiligheidsmaatregelen vanuit
de VRR en politie en heeft geen financiële reserve om bv veiligheidsmaatregelen aan te scherpen.
Consequentie is dat een evenement hierdoor geen doorgang kan vinden. Als het een jaarlijks terugkerend
evenement in Vlaardingen zal voor het geen doorgang vinden van het evenement geen draagvlak zijn bij de
inwoners en gemeenteraad van Vlaardingen.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 40.680
€ 41.280

2023

2024

€ 41.880

€ 42.480
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
100 Budget evenementen faciliteiten

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Bij kleine en grotere evenementen in de stad (denk aan Buurtfeesten, Haring- en Bierfeest) worden hekken,
borden etc. door de gemeente beschikbaar gesteld maar ook geplaatst en weggehaald.
Het voorstel behelst dat inwoners en organisatoren van evenementen zelf voor de plaatsing van de hekken
zorg moeten dragen. Dit heeft met name invloed op de loonkosten. In de huidige situatie worden er vele
uren besteed op de vrijdag en zaterdag voor het plaatsen en weer verwijderen van afzettingen. Het
materiaal wordt nog wel beschikbaar gesteld aan de organisatoren.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
In de huidige opzet is de gemeente in control. We plaatsen en verwijderen de hekken en met de ervaring
die we in de loop der jaren hebben opgedaan verloopt dit goed.
Een risico zou kunnen zijn dat het afzetten van straten/wegen niet goed verloopt.
Het risico op (verdere) verschraling van het voorzieningenniveau is groot, waarbij het uitgangspunt van een
leefbare stad te veel onder druk komt te staan.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 10.170
€ 10.320
Totaal in
€ 10.000
€ 10.000

2023

2024

€ 10.470
€ 10.000

€ 10.620
€ 10.000
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
103 Budget programma Mobiliteit

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
In het coalitieakkoord is opgenomen om een structurele aanvulling van € 200.000 per jaar vanuit de
parkeerinkomsten, samen met eventuele meeropbrengsten uit parkeren, ten goede te laten komen aan het
programma Mobiliteit. De prioriteit bij het besteden van deze middelen ligt bij het verbeteren van de
doorstroming en het verbeteren van de verkeersveiligheid bij scholen en zorginstellingen.
Het voorstel behelst om deze extra middelen niet als aanvulling voor het Actieplan Mobiliteit in te zetten.
Uitwerken o.a.:
Als gevolg van deze ombuiging kunnen doelstellingen en ambities die in het Actieplan Mobiliteit zijn
gesteld, slechts deels worden verwezenlijkt binnen de huidige middelen indien er koppelkansen ontstaan
vanuit het regulier onderhoud van de buitenruimte. Met de aanvullende bijdrage van € 200.000 per jaar
kunnen de doelstellingen en ambities uit het Actieplan Mobiliteit verder uitgewerkt worden met focus op
doorstroming en verkeersveiligheid bij scholen en zorginstellingen en in het kader van de
woningbouwopgave (herstelplan).

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Niet investeren in mobiliteit en verkeer heeft een negatief effect op de gemeente Vlaardingen en de regio en
komt niet ten goede van de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid van Vlaardingen in de regio. Denk hierbij
aan:
 Mindere bereikbaarheid en toegankelijkheid in de wijken, centrum en hoofwegennet in de regio.
 Het niet verder kunnen verbeteren van de verkeersveiligheid voor zwakkere verkeersdeelnemers,
zoals rondom scholen en zorginstellingen.
 Het niet adequaat kunnen handelen naar aanleiding van knelpunten of klachten, zoals het oplossen
van situaties die door weggebruikers als onveilig worden beschouwd.
 Geen impuls geven aan het stimuleren van het fietsgebruik.
 Concreet betekent dit onder andere:
o Er kan geen invulling worden gegeven aan Vlaardingen Fietsstad.
o Er kan sober invulling worden gegeven aan de verdere uitwerking van de Mobiliteitsagenda
door aansluiting te zoeken met beheer en onderhoud
o Een en ander leidt mogelijk tot toenemende klachten op het gebied van verkeer en
mobiliteit
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 203.400
€ 206.400

2023

2024

€ 209.400

€ 212.400
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
105 Degeneratiekosten aanbieders glasvezel

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Er zijn op initiatief van de markt verkenningsgesprekken met telecomnetbeheerders (denk aan KPN). Deze
marktpartijen geven aan interesse te hebben om Vlaardingen te voorzien van een glasvezelnetwerk. Voor
initiatieven rondom aanleg van kabels en leidingen in de gemeentegrond door marktpartijen is het
beleidskader van de gemeente leidend, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuur (AVOI). Hier is onder andere geregeld dat netbeheerders degeneratievergoeding en leges
dienen te betalen voor de graafwerkzaamheden tbv kabels door onze grond. Dit is vergoeding aan de
gemeente van de schade door vermindering van de kwaliteit en/of verkorting van de duurzaamheid van de
verharding, veroorzaakt door de uitvoering van graafwerkzaamheden onder verhardingsconstructies. O.a.
bodemkwalificatie en lengte van de graafwerkzaamheden van het tracé zijn bepalend voor de vergoeding.
Om de aanleg van glasvezel in de gemeente door marktpartijen een impuls te geven zou de gemeente een
korting kunnen geven op deze degeneratie vergoeding. Voorwaarde is dan wel dat de hele gemeente
aaneensluitend wordt voorzien van glasvezel door een telecom netbeheerder. Dit maakt de businesscase
Vlaardingen voor marktpartijen cq telecomnetbeheerders mogelijk interessant. Op dit moment zien zij nog
af van het investeren in een volledig glasvezel netwerk in de gemeente.
Op deze manier worden ze geprikkeld om te investeren in realisatie van het glasvezelnetwerk. Het effect is
dat de gemeente Vlaardingen dan eerder een groot bedrag aan inkomsten ineens ontvangt, dan wanneer
één partij fasegewijs aan de slag gaat (bijvoorbeeld bij nieuwbouw) en hiervoor elke keer een (relatief)
kleine vergoeding overmaakt richting de gemeente.

Uitwerken o.a.:
Door telecomnetbeheerders cq aanbieders van glasvezel middels een korting te stimuleren om Vlaardingen
in zijn geheel te verglazen ontvangen wij een vergoeding voor degeneratiekosten. Dit levert het volgende
op:




Er is commitment van de telecomnetbeheerder voor de aanleg van glasvezel in de hele gemeente
binnen een periode van ca. 1 jaar. De degeneratie vergoeding wordt dan in 1 keer afgekocht.
(Momenteel worden wijken voorzien van glasvezel bij woningbouw denk aan Galgkade, mits de
businesscase van de marktpartij rendabel is).
Dit levert een tijdelijke eenmalig cashflow voordeel op voor de gemeente. Een eerste berekening
laat zien dat er ca. 1.6 mln euro aan degeneratiekosten vergoed moet worden door
telecomnetbeheerders. Dit is conform AVOI. Een korting hier op kan voor de markt interessant zijn
om te investeren.

Deze degeneratievergoeding wordt overigens gereserveerd op de balans voor toekomstig
onderhoud/algemene reserve en levert dus geen exploitatievoordeel op.
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Bij dit voorstel moet rekening worden gehouden met het volgende:
 Deze maatregel is feitelijk geen ombuiging en levert geen financieel voordeel op.
 Sterker nog deze maatregel kost de gemeente geld, omdat we door korting te geven minder
inkomsten krijgen van telecombeheerders dan zoals in de verordening (AVOI) is vastgesteld.
Voorbeeld: Een telecomaanbieder geeft momenteel aan bereid te zijn om ca. 600.000 euro te
vergoeden. De vergoeding voor de degeneratiekosten door een marktpartij is o.b.v. de
gemeentelijke verordening bedraagt circa € 1,6 mln. Het financiële nadeel is € 1,0 mln, Tevens
dient nader uitgezocht te worden of het überhaupt mogelijk is af te wijken van de verordening (AVOI
 Afwijking van de AVOI heeft negatief financieel effect op alle andere netbeheerders die aan de
gemeente moeten vergoeden.
 Daar staat tegen over dat we niet weten of de markt gaat investeren in een glasvezelnetwerk in de
gemeente Vlaardingen. Hierbij moeten we opmerken dat investeren in een ondergrondse
infrastructuur cq de aanleg van glasvezel een volledige marktaangelegenheid is.
 Financiële prikkels vanuit de gemeente kunnen leiden tot versnelling van aanleg van glasvezel door
netbeheerders in de gemeente Vlaardingen. Dit levert de bewoners o.a. sneller internet op. Het is
nog maar de vraag of netbeheerders, zonder financiële prikkels vanuit de gemeente, willen
investeren in een volledig glasvezelnetwerk.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
College en raad adviseren:
 Om dit voorstel los te laten en om vast te houden aan de vastgestelde verordening (AVOI).
 Indien mogelijk wordt op andere wijze de markt geënthousiasmeerd om te investeren in glasvezel in
de gemeente. Hierbij kan mogelijk worden meegedacht over hun wens om het netwerk op 30 cm
diep te leggen i.p.v. 60 cm. Dit levert voor de netbeheerder een besparing op in de uitvoering.
Momenteel wordt dit nader onderzocht.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€0
€0

2023

2024

€0

€ 0
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
106 Meldingen openbare ruimte verminderen, serviceniveau
verminderen

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Meldingen over de buitenruimte (Buitenlijnmeldingen) komen via de Buitenbeterapp, een e-formulier op de
website of via de telefoon bij de gemeente terecht. Vele werkzaamheden worden door aannemers (in
opdracht van de gemeente) uitgevoerd. De desbetreffende aannemers nemen ook Buitenlijnmeldingen in
behandeling. Een verandering in de procedure zou het mogelijk moeten maken dat meldingen direct vanaf
het Telefonisch Informatiecentrum (TIC) worden doorgezonden naar de aannemers. De melding gaat
volgens het nieuwe voorstel direct vanuit het TIC via een mail rechtstreeks naar de aannemer en niet via
een medewerker van Stedelijk Beheer, zoals nu gebeurt.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Om deze maatregel te realiseren is een goede instructie voor de medewerkers van het TIC en de
vakafdelingen noodzakelijk. Vanuit de vakafdelingen is het noodzakelijk dat het TIC te allen tijde juist
geïnformeerd is en gebruik kan maken van juiste en volledige informatie in de Kennisbank.
Tevens zullen er m.b.t. de inrichting van het informatiesysteem enige technische aanpassingen moeten
plaatsvinden.
Het realiseren van deze ombuiging vergt een gedegen voorbereidingsprocedure waarbij de afdelingen
Publiek en Stedelijk Beheer gezamenlijk optrekken.
De exacte invulling is op dit moment dus niet bekend en vergt een inspanning vanuit genoemde afdelingen.
Na in gebruik name zal regelmatig geëvalueerd moeten worden. Risico’s zouden kunnen zijn dat de
doorlooptijd van meldingen langer zijn en we minder direct inzicht hebben in de (tijdige) afwikkeling van een
melding. Het is wel mogelijk om indirect via de systemen de afhandeling bij de aannemer te monitoren. Of
dit reële risico’s zijn zal tijdens de pilotperiode moeten blijken.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Projectgroep vanuit Publiek en Stedelijk Beheer om gewenste wijzigingen in het systeem te bepalen. Voor
de effectuering van de voorgestelde wijzigingen zal de afdeling IFV in een vroegtijdig stadium betrokken
worden.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
5.085
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
10.170
10.320
Totaal in
€ 5.085
€ 10.320

2023

2024

10.470
€ 10.470

10.620
€ 10.620
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
107a Prullenbakken in de openbare ruimte weghalen c.q. beperken

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
De prullenbakken verspreid in de stad verwijderen: In totaal zijn er circa 700 prullenbakken. Het legen van
de prullenbakken kost op jaarbasis € 128.000. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor o.a. reparaties,
vervanging en schades voor circa € 100.000.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Het verwijderen betekent het niet meer moeten legen en onderhouden van de prullenbakken. Dit levert een
besparing op van ca. €128.000 op jaarbasis.
In deze besparing is rekening gehouden met € 63.000 aan eenmalige kosten voor het verwijderen van alle
700 prullenbakken. Er is een reële kans dat de vervuiling in de openbare ruimte toeneemt.
Het verwijderen en het niet meer hoeven legen van de prullenbakken kan de besparing oplopen tot
maximaal € 229.000 op jaarbasis. Naast het verwijderen hoeven er geen afvalzakken meer aangekocht te
worden, prullenbakken vervangen of gerepareerd te worden en zal het sluiten en openen van prullenbakken
tijdens de jaarwisseling niet meer van toepassing zijn.
Het verwijderen van prullenbakken zal naar verwachting financieel een beperkter effect hebben. Immers bij
bijv. een halvering naar 350 prullenbakken betekent dit slechts een beperkte kostenbesparing op het legen
van de bakken aangezien er toch nog door de hele stad gereden zal moeten worden om de prullenbakken
te legen. Indien alle 700 bakken worden verwijderd, dan is het een verschuiving van kosten richting
‘’verwijderen van zwerfafval’’. Een eerste inschatting is dat deze kosten €100.000 per jaar bedragen.
Bij bepaling van het exacte aantal te verwijderen prullenbakken kan de exacte hoogte van de ombuiging
bepaald worden.
Zwerfvuil en de vervuiling van de stad is een hot item. Het verwijderen van de prullenbakken zal
hoogstwaarschijnlijk leiden tot een toename van het zwerfvuil. Tevens zal er onbegrip ontstaan bij bewoners
aangezien het lastig uit te leggen is dat met een toename van zwerfvuil er prullenbakken worden
weggehaald. Dit zal naar verwachting leiden tot een toenamen van het aantal meldingen / klachten over
vervuiling in de openbare ruimte.
Zie verder ook voorstel 107b over extra inzet op afvalverwijdering in de openbare ruimte.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven
€ 63.000
(om op te starten)
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 128.000
€ 134.160
Totaal
€ 66.105
€ 134.160

2023

2024

€ 136.110
€ 136.110

€ 138.060
€ 138.060
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Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
107b Extra inzet op verwijderen zwerfvuil

JA
x

NEE

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Vlaardingen kent een aantal plekken waar veel zwerfvuil voor komt, zogenaamde hotspots. Voor veel
Vlaardingers is dit een doorn in het oog. De aanwezigheid van zwerfvuil draagt niet bij aan de leefbaarheid
en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Wij willen daarom extra inzetten op het verwijderen van
zwerfvuil op deze hotspots. We trekken hier € 100.000 structureel voor uit. We onderzoeken of we op
termijn de inzet weer kunnen verminderen. Tevens onderzoeken we of we op andere plekken in de stad het
aantal prullenbakken kunnen verminderen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
In tegenstelling tot de andere voorstellen levert deze maatregel geen financiële besparing op. Wij vinden het
Het terugdringen van zwerfafval echter dermate belangrijk dat wij hier ondanks onze financiële positie toch
extra middelen voor uittrekken.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Er zal een plan van aanpak voor gemaakt moeten worden waarin de aanvullende acties beschreven staan.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven
(om op te starten)
-100.000
-101.500
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal
-100.000
-101.500

2023

2024

-103.023

-104.568

-103.023

-104.568
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
108 Kinderboerderij subsidie stop zetten (fte nog niet opgenomen)

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
De kinderboerderij is ondergebracht bij een stichting. De jaarlijkse bijdrage is € 50.000,-. De
personeelskosten zijn circa € 37.000

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
De stichting komt er, zonder jaarlijkse bijdrage, alleen voor te staan, waarbij het risico aanwezig is dat zij
het financieel niet redden. De stichting had over 2019 € 5000,- inkomsten derden. In 2020 is dat € 5500,-.
Dit is het bedrag dat zij naast de bijdrage van de gemeente krijgen.
De stadsboerderij heeft een maatschappelijke functie in de wijk. (Groot)Ouders met kinderen bezoeken de
stadsboerderij. Tevens zijn er een aantal vrijwilligers werkzaam op de stadsboerderij.
Echter tussen het volledig stoppen van de subsidie ( en personeelskosten) is wellicht een middenweg
mogelijk.
De Stadsboerderij zou ook als Dierenweide benaderd kunnen worden. Dat betekent dat zij een kleinere
bijdrage krijgen dan de € 50.000,- die zij nu krijgen en dat zij gaan werken met vrijwilligers.
Het risico bestaat dat de stichting het niet draaiende weet te houden.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
€ 51.600,- +
€ 38.184 (fte)
Totaal in
€ 89.784

2023

2024

€ 52.350,- +
€ 38.739 (fte)
€ 91.089

€ 53.100,- + €
39.294 (fte)
€ 92.394
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Bedrijfsvoering
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
110 Huishoudelijke afval partieel kwijtschelding i.p.v. volledige
kwijtschelding

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Kwijtschelding afvalstoffenheffing komt volledig ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing. Op dit
moment is het beleid volledige kwijtschelding indien het inkomen op of onder het inkomensniveau ligt. Als
er partiele kwijtschelding is, komt er dus minder ten laste van de voorziening. De afvalstoffenheffing hoeft
dan minder te stijgen. Als de afvalstoffenheffing niet kan de OZB bijv. wel omhoog (bij gelijkblijvende
woonlasten). De OZB verhoging kan dan ten gunste van de exploitatie komen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Op dit moment komen inwoners onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing. Hiervoor is een inkomenstoets de grondslag. Indien een inwoner hiervoor in aanmerking
komt dat is dat toepassing op het gehele tarief. Deze norm wordt landelijk gehanteerd.
Vlaardingen heeft vastgelegd dat inwoners in aanmerking voor kwijtschelding komen indien zij een inkomen
op bijstandsniveau of lager hebben. De dekking voor de kwijtschelding is enkele jaren geleden gewijzigd.
Voorheen kwam deze dekking uit de algemene middelen, sinds 2013 is deze ondergebracht in het gesloten
circuit van afvalstoffenheffing.
De tariefstelling van de afvalstoffenheffing voor alle huishoudens is, via het herstelplan in 2015, zodanig
bepaald dat het niveau van kwijtschelding ad € 600.000 gehandhaafd kan blijven, met een materieel
evenwicht. De afgelopen vijf jaren is gebleken dat het geraamde bedrag voor kwijtschelding ontoereikend is
gebleken met circa € 350.000 per jaar.
2017: € 914.000
2018: € 953.000
2019: € 1.063.000
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse baten circa € 10 mln. Vanwege het gesloten karakter van de
afvalstoffenheffing zijn de grootste kostendragers: afvalinzameling, afvalverwerking en aanschaf en
onderhoud van de (ondergrondse) afvalcontainers. Tegelijkertijd wordt er circa € 1 mln onttrokken t.g.v. de
kwijtschelding.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Het anders inrichten van dekking van de kwijtschelding, danwel het gedeeltelijk kwijtschelden kan financiële
voordelen opleveren. De volgende scenario’s dienen nader uitgewerkt te worden om uitputting van de
egalisatievoorziening Afvalverwijdering te voorkomen:
Scenario 1: onderzoeken of partiële kwijtschelding van 25%, 50% of 75% o.b.v. een inkomenstoets mogelijk
is in plaats van volledige 100% Dit betekent een lastenverzwaring voor de inwoners met een inkomen van
100% of lager van het minimumloon
Scenario 2: onderzoeken of volledig dekken vanuit de algemene middelen tot de mogelijkheden behoort. Dit
is de situatie van voor 2013.
Scenario 3: de tarieven voor de inzameling van het huishoudelijk afval aanpassen aan de actuele
ontwikkelingen. Naast de kwijtschelding worden de verbrandingsbelasting, verbrandingstechnieken en
kwijtschelding integraal doorgerekend.
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten *
950.000
950.000
Minder Uitgaven
-950.000
-950.000
Totaal in
€0
€0

2023

2024

950.000
-950.000
€0

950.000
-950.000
€0

*afhankelijk van de uitwerking van de verschillende scenario’s is er een bandbreedte welke ligt
tussen de € 0 en € 950.000.
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
111 Verwachte gebruiksduur investeringen openbare ruimte
afstemmen op technische levensduur

JA


NEE


Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Momenteel wordt in de financiële begroting bij het investeringsprogramma rekening gehouden met
afschrijftermijnen van ons areaal in de openbare ruimte. De gehanteerde afschrijftermijnen in Vlaardingen
zijn vrij gangbaar en gebaseerd op de beleids- en beheerplannen van ons areaal.
Het voorstel omvat te kijken naar innovatieve materiaalkeuzes en innovatieve uitvoering in de openbare
ruimte. Het stimuleren van innovaties in de openbare ruimte kunnen leiden tot uitstel van investeringen,
verlenging van de technische levensduur en langere afschrijftermijnen bij een investering. Op deze manier
wordt er door innovatie (van de markt) efficiënter en doelmatiger omgegaan met onze kapitaalgoederen.
Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de innovatieve rotonde Zwanensingel en relining van de riolering.
Bij relining wordt in de rioolbuis een kunststof huls geplaatst. Hierdoor hoeft de riolering niet vervangen te
worden bij het aflopen van de voorgeschreven levensduur en wordt de levensduur verlengd en nieuwe
investeringen uitgesteld. Deze techniek wordt door de gemeente Vlaardingen reeds jaren toegepast.

Uitwerken o.a.:
Er kan getoetst worden of de afschrijvingstermijnen van kapitaalinvesteringen nog actueel zijn met de
technische levensduur van onze assets. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van de afschrijftermijnen in de
begroting. Dit kan wellicht een besparing op de kapitaallasten per jaar opleveren. Dit vergt een aanpassing
van de financiële verordening ex. art. 212 GW door de gemeenteraad.
Daarnaast kan er specifiek gekeken worden naar innovatieve oplossingen bij de kapitaalintensieve assets
zoals wegen en Civiel Technische Kunstwerken (CTK)
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Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
We zien deze ombuiging niet direct als kansrijk. Bij dit voorstel moet rekening worden gehouden met het
volgende:
 Momenteel wordt in de financiële begroting bij het investeringsprogramma rekening gehouden met
afschrijftermijnen van ons areaal in de openbare ruimte. De gehanteerde afschrijftermijnen in
Vlaardingen zijn vrij gangbaar en gebaseerd op de beleids- en beheerplannen van ons areaal en
vergelijkbaar met andere gemeenten. Het is maar de vraag of hier mogelijkheden zijn.


Uitgangspunt voor onze vervangingen c.q. integraal meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) is
reeds de levensduur van ons areaal. In de PDCA beheercyclus wordt ook fysiek buiten
getoetst/geïnspecteerd of een vervanging van ons areaal daadwerkelijk nodig is. Mocht de
technische staat bij inspectie nog voldoen, dan wordt vervanging uitgesteld. Op dat moment wordt
de MJOP bij gesteld. In feite houden we dus bij de uitvoering meerjarenonderhoudsprogramma
reeds rekening met doelmatig gebruik van onze assets.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
 Marktontwikkeling en innovaties volgen en stimuleren bij de uitvoering. Kansen vertalen naar onze
beleid en beheerplannen.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€0
€0

2023

2024

€0

€0
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Stedelijk Beheer
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
112 Vrijval reserve Binnenstad en parkeren, surplus boven de 5 ton

Wettelijke taak

JA


NEE
X

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
Uitwerken o.a.:
Het saldo van de reserve bedraagt €1.491.000. Jaarlijks wordt er € 100.000 onttrokken ten gunste van
evenementen. Als dit nog de komende 5 jaar plaatsvindt kan de reserve afgetopt worden tot een minimum
van € 500.000. Eénmalig komt er dan een bedrag van € 991.000 ten gunste van de exploitatie in 2021.
Het bestedingsvoorstel van deze reserve is door de raad (deels) vastgesteld. Het laten vrijvallen van deze
reserve is daarmee een raadsaangelegenheid.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Door deze actie is er geen geld meer voor extra investeringen voor de binnenstad waar deze reserve voor
bedoeld is.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties
NVT.
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Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in
€ 991.000

2023

2024
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Format uitwerking ombuigingsvoorstellen
Afdeling
Thema/cluster
Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Directie
Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of
wettelijke taak.
117 Inventarisatie kunstbezit gemeente Vlaardingen

JA


NEE
x

Uitwerking voorstel (wat behelst het)
De vraag is of er binnen het gemeentelijk kunstbezit, kunstwerken aanwezig zijn die mogelijk in aanmerking
komen om te vervreemden.
Het Team KCE is bezig met de uitvoering van het Collectieplan 2019-2021. Het staat daarbij nog maar aan
het begin van een totale inventarisatie van de gehele kunstcollectie, die zowel in het stadhuis, in externe
opslag als in de buitenruimte te vinden is. Na de laatste verhuizingen, waarbij Hoflaan, Galgkade en
Industrieweg verlaten werden en Westnieuwland en Markt 11 verbouwd zijn, is heel veel van deze collectie
opgeslagen binnen de gebouwen Westnieuwland en Markt 11. Een groot deel hiervan wordt op dit moment
geschouwd en gesorteerd op gemeentelijk bezit en overig (achtergelaten persoonlijk bezit,
relatiegeschenken etc). Een groot deel van deze werken moet nog verwerkt moet worden in de museale
database Adlib. Daarvoor zijn onlangs vrijwilligers aangetrokken. Verwerken betekent in dit geval dat het
duiden van dat deel van de collectie dat eventueel voor verkoop in aanmerking komt, tijd en zorgvuldigheid
vergt. Daarnaast heeft het stadsarchief kunstwerken in haar bezit die volledig gedocumenteerd zijn.
De in het Oude Stadhuis, Markt 11, aanwezige kunstvoorwerpen (voornamelijk schilderijen) zijn in de loop
der jaren deels door aankoop, deels door schenking verworven. Over de door de gemeente zelf
aangekochte schilderijen kan zij vanzelfsprekend vrijelijk beschikken.
Met betrekking tot de aan de gemeente Vlaardingen geschonken objecten ligt dat gecompliceerder. Veelal
zijn deze objecten geschonken onder de voorwaarde van de schenker dat deze onderdeel van de
gemeentelijke Vlaardingse kunstcollectie zullen blijven en in een aantal gevallen is zelfs gestipuleerd dat
deze in het stadhuis getoond moeten (blijven) worden.
Voor zover onze (Team Kunst, Cultuur en Erfgoed, KCE) kennis nu strekt, kunnen geschonken voorwerpen
niet zonder meer verkocht worden. Juridisch zal dit nader moeten worden onderzocht.
Afgezien van de aankomsttitel (koop of schenking) is het van belang onderscheid aan te brengen in de
mate waarin de objecten door hun historische connectie met Vlaardingen (door de maker of door hetgeen
afgebeeld is) tot het collectief Vlaardings Erfgoed behoren.
Wanneer die genoemde historische connectie er niet is en er sprake is van aankoop, dan ligt de weg naar
vervreemding open. Een aantal van deze schilderijen vertegenwoordigt naar het zich laat aanzien een
aanzienlijke waarde. Om die voor verkoop of verzekering te kunnen bepalen en geïndexeerde marktprijzen
te kunnen vaststellen, dient een offerte te worden opgevraagd.
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Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Inventarisatie kunstwerken voortzetten;
Juridisch onderzoeken welke stukken mogelijk vervreemd kunnen worden;
Waarde van de te vervreemden stukken (laten) bepalen.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen)
Omschrijving
2021
2022
Extra uitgaven om
op te starten
Extra inkomsten
Minder Uitgaven
Totaal in

2023

2024
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