CONCEPT

Bijlage 1. Kaders gemeente

Hieronder wordt per programma het geactualiseerd bezuinigingspakket samengevat. De werkelijke
budgetten zijn in de begroting 2015-2018 terug te vinden.
Programma 1 Vitale Samenleving
Uitgangspunten accommodaties, vastgoed, sport en subsidies (500)1:
1. Huidig beleid accommodaties wordt z.s.m. aangepast: er worden geen accommodaties
meer aangekocht.
2. Accommodaties en/of sportvelden met een bezettingsgraad van minder dan 50% worden
uit het gemeentelijk onderhoudsprogramma gehaald in 2015. Deze accommodaties en/of
sportvelden worden verkocht, afgebroken en/of voor ander gebruik ingezet.
Toelichting:
Maximale bezetting is per accommodatie als volgt geoperationaliseerd:
Binnensport
Overdag: 7 uur per dag, 5 dagen per week, 40 weken per jaar.
Avond: 4,8 uur per avond, 5 dagen per week, 40 weken per jaar.
Weekenden worden voor een gymzaal niet meegerekend. Voor een
sporthal of sportzaal worden de weekenden wel meegenomen.
Werkelijke uren vaste activiteiten en inschatting incidenteel.
Voetbal

Tennis

8,5 teams per veld (richtlijn KNVB) voor natuurgras
Gemiddeld 14 spelers per team, daarbij is rekening gehouden met het
volgende
o Seniorenteams bestaan gemiddeld uit meer dan 14 spelers
o Jeugdteams zijn kleiner, maar daar zijn er meer van. De jongste
jeugd speelt op een half veld.
8,5 * 14 maakt dat in totaal 119 leden per veld nodig zijn voor een
maximale bezetting
70 spelers per baan (richtlijn KNLTB) voor 100% bezettingsgraad.
Bij verlichte banen kan dit worden verhoogd tot 90 spelers per baan, maar
er is voor gekozen een uniform aantal van 70 te hanteren.

Gemeenschapsaccommodaties
Overdag: 9 uur per dag, 7 dagen per week, 45 weken per jaar
Avond: 6 uur per avond, 7 dagen per week, 45 weken per jaar
Werkelijke uren vaste activiteiten en inschatting incicenteel.

3. Bij onderhoud van de overige “noodzakelijke” accommodaties en/of sportvelden heeft de
vereniging (samenleving) de keuze om het onderhoud zelf uit te voeren voor 40% van de
kosten die de gemeente nu besteedt aan onderhoud van de betreffende accommodatie
en/of sportveld. Als de vereniging (samenleving) hier niet voor kiest, blijft het onderhoud
bij de gemeente.
4. Bij keuze voor de “noodzakelijke” accommodaties en/of sportvelden bepaalt de markt
potentie welke accommodaties en/of sportvelden als eerste in de verkoop worden gebracht.
Dit betekent dat die accommodaties en/of sportvelden die geld kunnen genereren in de
verkoop worden gebracht. Ook de ontwikkelmogelijkheden van een accommodatie en/of
sportveld zal hierbij betrokken worden.
5. Bij de “noodzakelijke” accommodaties en/of sportvelden zullen investeringen gedaan
worden om het voor verenigingen (samenleving) aantrekkelijk te maken om de krachten te
bundelen. Bijv. het aanleggen van gezamenlijk te gebruiken kunstgrasvelden of ervoor
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zorgen dat de energiekosten kunnen verminderen. Deze investeringen worden gedekt uit
de reserve boekwinst Essent.
6. Oplossingen zullen gezocht worden in het bundelen van accommodaties binnen de kernen
en over de kernen heen om te komen tot multifunctioneel gebruik.
Voor vastgoed, accommodaties en sport zijn de volgende taakstellingen opgenomen:
2015: € 660.000
2016: € 800.000
2017: € 1.100.000
2018: € 1.600.000
Uitgangspunten bij subsidies:
Via het minimabeleid van de gemeente zal ervoor gezorgd worden dat alle inwoners van Leudal lid
kunnen blijven van de verenigingen. Het college onderkent het grote belang van sport, kunst en
cultuur, maar vindt dit niet langer een kerntaak van de gemeente. Waarderingssubsidies worden
zoveel mogelijk vervangen door het subsidiëren van activiteiten. De jeugd zal deels worden ontzien
bij het verminderen van de subsidies. De inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het uitoefenen
van hobby’s. In de nieuw op te stellen subsidieverordening vindt de concrete uitwerking plaats.
Hieronder treft u de cijfers aan die in de begroting zijn opgenomen. Deze kunnen er bij de concrete
uitwerking er anders uitzien.
Voor 2016, 2017 en 2018 wordt voor alle verenigingen een generieke subsidiekorting van 50%
doorgevoerd.
Subsidies vrouwenemancipatie (11), korting € 6.535
Subsidies Heemkundeverenigingen (14), korting € 6.000
Subsidies kerkbesturen (16), korting € 14.200
Subsidies kunst- en cultuureducatie (12), korting € 29.430
Subsidies cultuureducatie basisschool (38), korting € 14.206
Subsidies seniorenverenigingen(71), korting € 32.932
Subsidies volksfeesten o.a. carnaval (15), korting € 8.905
Subsidies toneelverenigingen (13), korting € 2.450
Subsidies zangverenigingen (13), korting € 10.404
Subsidies verkeerbrigadiers (109) korting € 3.304
Subsidies dorpsraden (70), korting € 11.250
Subsidies waar activiteiten worden gesubsidieerd en afgebouwd tot een vast bedrag:
Regionalisering bibliotheekvoorziening (9), in 2015 ontzien en vanaf 2016 afbouw tot
€ 165.000.
De bibliotheekvoorziening ontvangt over 2015 een subsidiebedrag van € 550.000. In 2015
zijn de inkomsten uit huur bibliotheken € 72.000 lager. Vastgoed heeft de opdracht om de
leegstaande bibliotheken in de kernen Roggel en Haelen te verhuren.
Leerlingenvervoer (42), afbouw tot € 790.000.
Voor 2016, 2017 en 2018 wordt een afwijkende een afwijkende procentuele korting doorgevoerd:
Subsidies sport afbouwen (21), korting 37,5%; € 93.3812
Hierbij is uitgegaan van de aanname dat 50% van het ledenbestand uit jeugdleden bestaat
Subsidies muziekverenigingen (13), korting 40%; € 69.165;
Hierbij is uitgegaan van de aanname dat 10% van het ledenbestand uit jeugdleden bestaat
Subsidies professioneel muziekonderwijs (10), korting 33,3%; € 91.691.
Subsidies Kinderopvang (peuterprogramma) verminderen (49).
2016 korting 25%; € 95.849
2017-2018 ting 50%; € 191.699
Vanaf 2015 worden geen subsidies onder de € 100 verstrekt. Hierdoor worden de subsidies van de
buurtverenigingen geheel worden afgeschaft. Omdat alle verenigingen in 2015 worden ontzien
wordt voorgesteld om deze beleidslijn vanaf 2016 door te voeren.
Vanaf 2016 worden de activiteiten met betrekking tot de kermissen afgebouwd. Per saldo korting

In de begrotingswijziging is voor sportverenigingen rekening gehouden met een
kortingspercentage van 25%. Op basis van de aanname dat het ledenbestand van
sportverenigingen voor 50% uit jeugdleden bestaat moet het kortingspercentage 37,5%
zijn. De begroting zal nog worden gewijzigd voor € 31.127.
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€ 14.890
Programma 2 Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling
De hier opgenomen taakstelling van de raad is niet relevant voor het traject Ôs dörp.

Programma 3 Veilige en aantrekkelijke leefomgeving
Rioolheffing en afvalstoffenheffing worden volledig kostendekkend gemaakt vanaf 2015. De
straatreiniging (104) die nu nog deels door de gemeente wordt betaald wordt via deze
heffingen terugverhaald. Dit betekent voor de afvalstoffenheffing een verhoging van € 2
extra en voor de rioolheffing een verhoging van € 8,50 extra.
Minder budget onderhoud begraafplaats Horn (65): afgebouwd tot € 10.000 vanaf 2015.
Speelvoorzieningen verminderen en door inwoners mee laten onderhouden (115):
afbouwen tot € 70.000 vanaf 2015.
Inzetten op kostendekkend afhandelen van planschade (124): afbouwen tot € 10.000
vanaf 2015.
Minder plannen naar een goedkopere kwaliteitscommissie (126): afbouwen tot
€ 10.000 vanaf 2015.
Bouwen meer verantwoordelijkheid bij de klant (130): afbouwen tot € 10.000 vanaf 2015.
Uitvoeren nieuw welstandsbeleid (131): budget afbouwen tot € 15.000 vanaf 2015.
Halvering investeringsbudget Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (208) vanaf 2015.
Dit levert de volgende voordelen op:
2015: € 3.352
2016: € 17.714
2017: € 31.808
2018: € 45.635
Onderhoud openbare ruimte
Voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt de komende jaren tijdelijk ingezet op een
onderhoudsniveau waarbij er geen sprake mag zijn van kapitaalvernietiging en er mogen geen
onveilige situaties worden gecreëerd of ontstaan. Voor wat betreft het eventuele achterstallig
onderhoud kunnen afhankelijk van de aard en de omvang van de achterstand aanvullende
incidentele middelen beschikbaar worden gesteld om de eventuele achterstanden weg te werken.
De verlaging van de budgetten van de openbare ruimte kan als volgt worden gespecificeerd:

wegen
civieltechnische kunstwerken
openbare verlichting
openbaar groen
Totale ombuiging openbare ruimte

2015
2016
2017
526.500 511.500 526.500
85.000
75.000
66.000
168.000 140.000 196.000
405.000 405.000 405.000
1.184.500 1.131.500 1.193.500

2018

400.000

Wegen
De bezuiniging zal geen toename van het achterstallig onderhoud veroorzaken. Met het
beschikbare onderhoudsbudget vindt er geen kapitaalvernietiging plaats. Door het uitvoeren van
alleen plaatselijke reparaties zal wel een ander (lager) beeld ontstaan van de openbare ruimte
(kwaliteitsniveau C volgens CROW).
In 2015 zal een nieuwe visuele weginspectie worden uitgevoerd van het totale areaal wegen. Hierin
zal een eventuele onderhoudsachterstand becijferd worden, inclusief weergave van de termijn van
wegwerken van deze achterstand. Afhankelijk van de aard en de omvang van de
onderhoudsachterstand kunnen aanvullende incidentele middelen beschikbaar worden gesteld om
de achterstanden weg te werken.
Civieltechnische kunstwerken
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Omdat in de afgelopen jaren het achterstallig onderhoud is weggewerkt, is er geen achterstallig
onderhoud voor civieltechnische kunstwerken.
In 2015 zal een nieuw onderhoudsplan opgesteld worden voor de bruggen en de duikers op basis
van het beschikbare budget. Met het beschikbare onderhoudsbudget vindt er geen
kapitaalvernietiging plaats (kwaliteitsniveau C volgens de CROW).
Indien uit het nieuwe onderhoudsplan een niet voorziene onderhoudsachterstand blijkt, kunnen
(afhankelijk van de aard en omvang) aanvullende incidentele middelen beschikbaar worden gesteld
om de achterstanden weg te werken.
Openbare verlichting
Op dit moment is er geen sprake van achterstallig onderhoud. Uitvoering van de voorgestelde
bezuinigingen leidt niet tot kapitaalvernietiging.
Openbaar groen
Op dit moment is er geen sprake van achterstallig onderhoud. De bezuinigingen betekent dat de
beeldkwaliteit van het openbaar groen bijgesteld moet worden naar categorie “D”. Dit is de laagste
beeldkwaliteit zoals het CROW deze beschrijft. Het verlagen van de beeldkwaliteit van het
openbaar groen zal niet leiden tot kapitaalvernietiging.
Naast het verlagen van de beeldkwaliteit zullen ook duurdere beheergroepen omgevormd worden
naar goedkopere. In het buitengebied zullen bermen één keer geklepeld worden, met uitzondering
van die locaties waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt door onoverzichtelijk groen.
Na 2017 wordt het onderhoud weer opgepakt, zoals men in Leudal gewend is waarbij een
taakstelling van € 400.000 structureel is opgelegd. De voorwaarden van deze structurele
taakstelling is dat de beeldkwaliteit zo weinig mogelijk naar beneden mag gaan t.o.v. de
beeldkwaliteit in 2014. Bij onderstaande onderdelen wordt de bezuiniging gezocht. Te weten:
Er zal een andere werkwijze worden gehanteerd. Het onderhoud zal per kern worden
georganiseerd;
De beeldkwaliteit zal op een aantal plaatsen naar beneden gaan (101, 104). Het areaal
beeldkwaliteit A wordt verminderd;
Plantsoenen zullen worden omgevormd naar onderhoudsarme plantsoenen: de middelen
die hiervoor nodig zijn worden uit het investeringsbudget gehaald (MIP);
Er zullen minder borden komen en het straatmeubilair wordt verminderd (101).
Programma 4 Sterk bestuur en organiseren
De hier opgenomen taakstelling van de raad is niet relevant voor het traject Ôs dörp.

