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Plaats
Datum
Onderwerp

Emmen
04 november 2010
Begroting 2011

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 04 november 2010
Aan de orde zijnde raadsvoorstel RAIO.0100
Constaterende dat:
Er een efficiency korting van 5% wordt opgelegd op diverse instanties;
De gemeente Emmen moet bezuinigen om een sluitende begroting te realiseren;
In de begroting 2011 een begroot aantal FTE's voor 2010 wordt vermeld van 1132,8;
In de begroting 2011 een primitief aantal van 1132,7 FTE's is begroot;
In de bezuinigmaatregelen voor 2011, 9,4 FTE binnen de ambtelijke organisatie wordt bezuinigd;
De gemeente als opdrachtgever van de 5% korting een voorbeeldrol heeft als overheid;

Overwegende dat;
Er in de programmabegroting, bijlage A, een netto besparing op de ambtelijke organisatie
plaatsvindt van 0,1 FTE;
Er door de bezuinigingsmaatregelen binnen de ambtelijke organisatie slechts 9,4 FTE wordt
bezuinigd en dit slechts minder is dan 1% van de ambtelijke organisatie
De 5% korting wordt opgelegd op vrijwel alle middelen die beschikbaar worden gesteld aan
externe partijen;
Het college voorstelt om andere organisaties efficiënter te laten werken door de 5% korting op te
leggen;
Het wenselijk is dat ook bij de bezuinigingen een aanvullende taakstelling van 5% op te leggen op
het personeelsbudget voor de begroting 2011;
Hiermee de gemeente Emmen in haar voorbeeldrol een duidelijk signaal afgeeft naar aan de
burger en externe partijen;
Een efficiënt werkende overheid dient te worden nagestreefd;
Om zodoende tot een efficiëntere werkwijze te komen;
Deze rapportage beschikbaar te stellen aan het college en raad;
Verzoekt:

.MlNiMAAL

Een extern bureau de werkwijze en de personele bezetting binnen het gemeentelijk apparaat te
laten onderzoeken om tot een besparing van-5% op de personele lasten te komen en een
efficiëntere werkwijze binnen het gemeentelijke apparaat;
De rapportage beschikbaar te stellen aan de raad en college;
De voorgestelde bezuiniging te betrekken bij de kadernota 2011;
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekening,
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