CONCEPT

Bijlage 4.
Geactualiseerde bijlage bezuinigingspakket en nieuw beleid
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.
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
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
1

De nummers tussen de haakjes verwijzen naar de ZBB-formulieren

CONCEPT

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
€ 14.890
Programma 2 Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling
In programma 2 bij de WMO voorzieningen (bestaand) (77a) het standpunt handhaven dat Leudal
de WMO voorzieningen gaat uitvoeren met de middelen die het rijk daarvoor beschikbaar stelt.
Bezuinigingen op de drie decentralisaties met 4% vanaf 2018
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
de rijksmiddelen voor de 3 decentralisaties blijven gelijk zoals afgesproken in het
zorgakkoord;
regionale inkoop blijft mogelijk , zodat er voordelen kunnen worden gehaald.
Voor programma 2 geldt dat Leudal de komende 3 jaar zelf een sociaal fonds gaat instellen nu het
rijk dit niet meer verplicht. De verwachting is dat er voor het uitvoeren van de 3 decentralisaties
(zorg, werk en jeugd) geen middelen over zijn. Mocht het zo zijn dat er de komende 3 jaar toch
middelen over zijn dan worden deze middelen toegevoegd aan een nieuw in te stellen reserve
sociaal fonds.
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.

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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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
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.
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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
Versobering op representatie en kabinetszaken (149): vanaf 2015 € 15.000 bezuinigingen.
Nieuw beleid en actuele ontwikkelingen vragen om een selectieve aanpak (158): vanaf
2015 € 20.000 bezuinigingen.
Verlagen budget voorlichting (151): vanaf 2015 € 10.000 bezuinigen.
Besparing op ad hoc kosten (161): vanaf 2015 € 20.000 bezuinigen.
Gemeenteraad bezuinigt ook (163): vanaf 2015 € 15.000 bezuinigen.
Accountant door samenwerking goedkoper (164): vanaf 2015 € 5.000 bezuinigen.
Geen bijdrage meer aan internationale samenwerking (157): vanaf 2015 tot 2017
€ 4.500 bezuiniging en vanaf 2018 € 14.000 bezuiniging.
Realiseren extra P-taakstelling
Vitaal Leudal (501)
In 2010 heeft de raad de organisatie een P-taakstelling van in totaal 14% opgelegd. Deze
taakstelling moet in 2014 gerealiseerd zijn. Het is mogelijk om dit jaar nog de laatste opgelegde
taakstelling (circa 5 ton) te realiseren.
Naast het realiseren van de reeds opgelegde P-taakstelling is het mogelijk om een extra Ptaakstelling op te leggen. Als Vitaal Leudal wordt uitgevoerd kan vanaf 2018 € 1.000.000 extra op
het P-budget worden gerealiseerd. Hierbij horen de randvoorwaarden dat de raad de nog
openstaande middelen om te investeren in onze medewerkers, te investeren in externe
dienstverlening en te investeren in interne dienstverlening beschikbaar stelt. Een belangrijk
aandachtspunt bij deze P-ombuiging/taakstelling is dat er pas tot daadwerkelijke ombuiging kan
worden overgegaan op het moment dat er sprake is van externe mobiliteit van onze medewerkers.
Er zijn de komende jaren middelen nodig om de reorganisatie voor elkaar te krijgen. De huidige
methode om te werken met een reserve bedrijfsvoering is noodzakelijk om de reorganisatie te
kunnen dekken.
Rekenkamer (165)
Vanaf 2016 wordt de rekenkamer omgevormd tot een rekenkamerfunctie. Het budget wordt vanaf
2016 met € 58.000 gekort.
Dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Leudal heeft nog ruimte binnen haar belastingen. De OZB belasting zal structureel met 2%
verhoogd worden waardoor de inflatiecorrectie wordt toegepast. Daarnaast zal voor de jaren 2015
en 2016 de OZB belasting tijdelijk met 3% extra verhoogd worden. Vanaf 2017 zal de extra
verhoging weer vervallen.
De toeristenbelasting zal verhoogd worden van € 1,00 naar € 1,20 per 2015 en per 2017 naar
€ 1,50 per overnachting.
Rentekosten
De rentekosten zijn in 2015 extra verlaagd met € 460.000. In 2016 en 2017 zijn de rentekosten
met € 70.000 extra verlaagd. Enerzijds is dit mogelijk omdat het werkelijke financieringstekort
lager is dan het verwachte financieringstekort. Anderzijds is het huidige renteniveau erg laag.
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September circulaire
In de begroting 2015-2018 is de algemene uitkering berekend op basis van de meicirculaire 2014.
Bij de vaststelling van de geamendeerde begroting 2015-2018 heeft uw raad besloten om de
resultaten van de septembercirculaire 2014 vanaf 2016 mee te nemen als dekkingsmiddel. Dit
levert de volgende resultaten op:
2016: € 2.000 (nadeel)
2017: € 171.000 (voordeel)
2018: € 357.000 (voordeel)
Het voordelige resultaat 2014 van € 266.000 en het nadelige resultaat van 2015 van € 271.000
zijn – volgens het vastgestelde beleid – verrekend met de egalisatiereserve gemeentefonds.
Nieuw beleid
Met inbegrip van de voorgestelde maatregelen is er beperkt ruimte voor nieuw beleid en voor
intensivering van bestaand beleid. Hieronder ziet u het belangrijkste nieuwe beleid en intensivering
van bestaand beleid met de bedragen erbij zoals deze in de begroting zijn opgenomen.
Nr. zzb Onderwerp nieuw beleid
bedrag
305
Nieuwe omgevingswet
50.000 incidenteel
305
Veegplannen (kosten worden gedekt door leges)
neutraal structureel
Ruimte economische ontwikkeling; ondersteuning
301
14.000 structureel
startersplatform
Ruimte economische ontwikkeling; o.a. accountmanagement,
301
45.000 incidenteel
BIZ
302
Atletiekbaan (investering € 140.000)
14.000 incidenteel
Uitvoeringsprogramma leisure Midden-Limburg
(investeringen o.a. Euregionaal molenproject,
302
55.000 structureel
Maaspromenade Neer, Herinrichting toegangspoort Leudal /
Bezoekerscentrum Leudal)
302
Buurtsportcoaches
neutraal incidenteel
303
Intensivering activiteiten high impact crimes
10.000 structureel
Voor een toelichting wordt verwezen naar de zbb formulieren.
Bestaand beleid
Nr.
zbb
206
208
205
209
201

Onderwerp bestaand beleid

bedrag

Rehabilitatie wegen en omvormen plantsoenen
Uitvoering Gemeentelijk Verkeers Veiligheids Plan (GVVP)
Beleidsplan openbare verlichting
Uitvoeren verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017
Renovatie sportvelden en tennisbanen

p.m
p.m
p.m
p.m

Investering
2015
€ 1.000.000
€ 191.500
€ 147.425
€ 925.500
€ 156.000

De investeringsbedragen voor deze onderdelen zijn in het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP)
opgenomen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de zbb formulieren.

