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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2012 -2016 vast te stellen.
2. Het bij de begroting 2012 vastgestelde bezuinigingsvoorstel Programma 10 volgnummer 3
(HH1 als algemene voorziening) in te trekken.
3. Het bijgevoegde nieuwe bezuinigingsvoorstel Programma 10 volgnummer 3
(schoonmaakondersteuning als algemene voorziening) vast te stellen met per saldo de
volgende effecten op het begrotingsresultaat: 2012 € - 693.000, 2013 € 435.000, 2014 €
371.000 en 2015 € 305.000
4. De effekten van het nieuwe bezuinigingsvoorstel op het begrotingsresultaat mede te
beschouwen als invulling van het bezuinigingsvoorstel Programma 10 volgnummer 5
(taakstelling overige besparingen) en daarmee dit bezuinigingsvoorstel als gerealiseerd te
beschouwen (2012: € 90.000, 2013: € 274.000, 2014: € 279.000 en 2015: € 280.000)
5. Over het aldus ontstane nadelig resultaat van 2012 ad. € 783.000,- een nader voorstel van
het college tegemoet te zien
6. De aldus resterende voordelen ad €161.000,- in 2013,ad € 92.000,- in 2014,
ad € 25.000,- in 2015 te betrekken bij de Kadernota 2012.
7. Een en ander te verwerken door middel van een begrotingswijziging.

-2Samenvatting
Dit beleidsplan bevat de opvatting over de vraag hoe de doorontwikkeling van het Wmo-beleid in de gemeente
Emmen vorm wordt gegeven als onderdeel van een breed participatiebeleid. Er wordt in de nota ook vooruit
gekeken naar de consequenties en de samenhang met betrekking tot de drie grote decentralisatieopgaven zoals
die zijn opgenomen in het Regeerakkoord en in de Bestuursafspraken 2011 – 2015. Het nieuwe beleid is mede
geinspireerd door het project ‘de Kanteling’. Dit project is een initiatief van de VNG ondersteund door het
ministerie van VWS. De principes van de Kanteling ondersteunen een werkwijze waarin de overheid de burger
individueel compenseert en daarbij een beroep doet op zijn eigen mogelijkheden en sociale netwerk. Het project
ontstond door de constatering dat gemeenten nog teveel claimgericht werkten vanuit de oude zorgplicht onder
de WVG, waarbij teveel werd uitgegaan van beperkingen van mensen, en niet van hun kracht en eigen
creativiteit.
Daarnaast is de inhoud van de nota mede gebaseerd op de VNG-notitie ‘Van Zorg naar Participatie’. Niet voor
niets ook de titel van het meerjarenbeleidsplan. De participatie van mensen is niet alleen afhankelijk van wat
mensen met beperkingen zelf kunnen. Minstens zo belangrijk zijn de mogelijkheden die de maatschappij hen
biedt om te participeren.De nota beschrijft een ontwikkeling gericht op een nieuwe balans in
verantwoordelijkheden tussen inwoners en de gemeente en tussen inwoners onderling. Deze nieuwe balans
wordt het komende jaar (en de komende jaren), voor wat betreft de negen prestatievelden in de Wmo, vanuit de
principes van de Kanteling vorm geven.

Bijlagen:
- Het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012 -2016;
- Nieuw bezuinigingsvoorstel ‘Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening’.
Ter inzage:
- Het collegebesluit d.d. 14 februari 2012 en bijbehorende bijlagen waaronder:
- de schriftelijke reacties van een zeven-tal organisaties op het concept plan en de Nota van
beantwoording
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Aanleiding voor het voorstel

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is sedert 1 januari 2007 van kracht. Op 21
december 2007 heeft de gemeenteraad het eerste 4 jarige beleidsplan Wmo 2008-2012
vastgesteld. Het meerjaren beleidsplan dat nu voorligt gaat over de doorontwikkeling van het
huidige Wmo-beleid en omvat de periode 2012-2016
Dit beleidsplan bevat de opvatting over hoe de doorontwikkeling van het Wmo-beleid vorm
wordt geven als onderdeel van een breed participatiebeleid. Er wordt in de Nota ook vooruit
gekeken naar de consequenties en de samenhang met betrekking tot de drie grote
decentralisatie opgaven zoals die zijn opgenomen in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte.
2.

Argumentatie/beoogd effect

Het nieuwe beleid is mede geinspireerd door het project ‘de Kanteling’. Dit project is een
initiatief van de VNG ondersteund door het ministerie van VWS. De principes van de
Kanteling ondersteunen een werkwijze waarin de overheid de burger individueel compenseert
en daarbij een beroep doet op zijn eigen mogelijkheden en sociale netwerk. Het project
ontstond door de constatering dat gemeenten nog teveel claimgericht werkten vanuit de oude
zorgplicht onder de WVG, waarbij teveel werd uitgegaan van beperkingen van mensen, en
niet van hun kracht en eigen creativiteit.
Daarnaast is de inhoud van de notitie mede gebaseerd op de VNG-notitie ‘Van Zorg naar
Participatie’. Niet voor niets ook de titel van het meerjarenbeleidsplan. De participatie van
mensen is niet alleen afhankelijk van wat mensen met beperkingen zelf kunnen. Minstens zo
belangrijk zijn de mogelijkheden die de maatschappij hen biedt om te participeren. De nota
beschrijft de ontwikkeling naar een nieuwe balans in verantwoordelijkheden tussen inwoners
en de gemeente en tussen inwoners onderling.
Deze nieuwe balans wordt het komende jaar (en de komende jaren), voor wat betreft de negen
prestatievelden in de Wmo, vanuit de onderstaande principes van de Kanteling vorm geven:
•
gericht op de vraag achter de vraag
•
gebaseerd op de eigen kracht van de burger
•
direct er op af
•
formeel en informeel in optimale verhouding
•
doordachte balans van collectief en individueel
•
integraal werken
•
niet vrijblijvend, maar resultaatgericht
•
gebaseerd op ruimte voor de professional
Deze principes zijn bedoeld om richting te geven aan het denken, het discussiëren en het
maken van afspraken tussen alle betrokkenen alsook het handelen.
Ook beogen zij een beheersing mogelijk te maken van de uitgaven van de Wmo. De principes
zijn dynamisch en flexibel van karakter en bieden de mogelijkheid tot jaarlijkse keuzes met
betrekking tot het gewenste niveau van haalbare maatregelen,zonder het voorzieningenniveau
dermate aan te tasten dat dit ten koste gaat van de kwetsbaarste inwoners. De
compensatieplicht biedt hiervoor ruimte, echter het college dient voor iedere inwoner te
onderzoeken of een voorziening voldoende compensatie biedt voor zijn/haar beperkingen.
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Dit beleidsplan vindt haar grondslag in een wettelijk kader (artikel 3 van de Wmo) en bouwt
tevens voort op het aflopende Wmo beleidsplan 2008-2012
Op 08 november 2011 heeft het college besloten de raad voor te stellen het conceptbeleidsplan WMO 2012-2016 in de december vergadering vast te stellen.

-4In het najaar van 2011 heeft het college tevens het bezuinigingsvoorstel ‘Hulp bij het
huishouden als algemene voorziening’ vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt van dit
voorstel betrof het invoeren van een inkomensgrens van 110% van het norminkomen. In de
vastgestelde Begroting 2012 is in meerjarenperspectief rekening gehouden met deze
bezuiniging, die nodig is om de Wmo toekomstbestendig en financieel houdbaar te maken.
Dit voorstel was tevens verwerkt in het concep meerjarenbeleidsplan maatschappelijke
ondersteuning 2012-2016 en in de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning
2012.
Op 2 december 2011 heeft het college besloten het bovengenoemde bezuinigingsbesluit in te
trekken en gelijktijdig werd uw raad toegezegd begin 2012 te komen met een alternatief plan.
Een belangrijke reden om het voorstel in te trekken was het gebrek aan politiek en
maatschappelijk draagvlak voor het invoeren van een inkomensgrens van 110% voor
schoonmaakondersteuning.
De administratieve uitvoerbaarheid van een dergelijke inkomensgrens bij zoveel klanten
strookt niet met de wens van het college om deregulering te bevorderen. Ook de landelijke
discussie die gaande was over de juridische houdbaarheid van het stellen van een
inkomensgrens voor schoonmaakondersteuning was reden om het bezuinigingsbesluit in te
trekken. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep medio december 2011 over het niet
mogen hanteren van een besparingsbijdrage, heeft het besluit van het college, om het
bezuinigingsbesluit met als basis het hanteren van een inkomensgrens voorhands in te
trekken, bevestigd. Tevens wilde het college het nieuwe voorstel spiegelen aan de
toekomstige decentralisatie van de extramurale begeleiding zoals die in de nabije toekomst
overgeheveld wordt vanuit de AWBZ naar het compensatiebeginsel van de Wmo.
Bij de ontwikkeling van het nieuwe voorstel ‘Schoonmaakondersteuning als algemene
voorziening’ hebben wij het initiatiefvoorstel van de PvdA (30-12-2011, kenmerk
11.271.409) nadrukkelijk betrokken. Wij hebben hierbij zoveel mogelijk elementen uit
genoemd initiatief overgenomen. Genoemd kunnen worden: schoonmaakondersteuning als
algemene voorziening met een eenvoudige toegang en financieel toegankelijk. Het resultaat is
dat”het huishouden op orde is”. Het aanbieden van de algemene voorziening heeft als
voordeel veel minder bureaucratie en besparing van (uitvoerings)kosten.Er blijft ruimte voor
inwoners die een individuele voorziening behoeven in verband met ondervonden beperkingen.
Hierbij is de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedure van toepassing.
Het op deze wijze organiseren van de schoonmaakondersteuning als algemene voorziening
biedt in de nabije toekomst kansen om meer verbindingen te leggen in het sociale domein
( integrale aanpak van een aantal regelingen op het gebied van arbeidsmarktparticipatie) én
om meer algemene voorzieningen te realiseren.Hierbij kan gedacht worden aan
voorzieningen die de burger kunnen ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
Voorbeelden hiervan zijn een klussendienst, tuinonderhoud, ondersteuning bij administratie
etc.
Een uitgebreide reactie van ons waarin wij ingaan op alle elementen van het initiatiefvoorstel
van de PvdA en wij ons standpunt daarover zullen verwoorden zal in week 10 per brief aan de
gemeenteraad worden aangeboden.
Leeswijzer aangepast beleidsplan:
Gegeven het feit dat het college op 08 november 2011 heeft besloten de raad voor te stellen
het concept-beleidsplan WMO 2012-2016 vast te stellen en tevens gegeven het feit dat de
reden van de intrekking van het beleidsplan zich beperkte tot het bezuinigingsvoorstel HH zijn
de nieuwe teksten
(in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 6D onder prestatieveld 6) en de nieuwe financiële tabellen (
Hoofdstuk 7 onder financiën) die betrekking hebben op het nieuwe bezuinigingsvoorstel HH
binnen de beleidsnota in grijs gemarkeerd. De overige tekst van het beleidsplan is
onveranderd gebleven.
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Afstemming met externe partijen/communicatie

Het voorliggende Wmo-beleidsplan is tot stand gekomen via een groot aantal workshops en
overleggen met cliëntenorganisaties, adviesraden en instellingen. Hiervoor is de periode van
februari 2011 tot en met eind juni 2011 gebruikt. Ook is er op de avond van 1 juni jl. voor
gemeenteraadsleden een presentatie gehouden en hen is verzocht met thema’s en ideeën te
komen voor het nieuwe beleidsplan. Ook zijn de inwoners van de gemeente Emmen via de
gemeentelijke pagina in de Zuidoosterhoeker van 3 mei jl. opgeroepen om onderwerpen en
ideeën voor het beleidsplan in te dienen.
Het concept is vervolgens in goed overleg en met instemming vroegtijdig aan de Wmo-raad
en aan de Seniorenraad aangeboden en met hen besproken. Ook is het concept in september
aangeboden aan en besproken met een 15 tal betrokken instellingen op het gebied van
welzijn, zorg en wonen.
Op 3 en 6 oktober jl. zijn er een tweetal bijeenkomsten belegd met leden van uw
gemeenteraad en de adviesraden met betrekking tot de invoering van de Kanteling op de
prestatievelden 5 en 6 en met betrekking tot het concept beleidsplan Wmo.
Na vaststelling van het concept-beleidsplan op 11 oktober j.l. is het beleidsplan vrij gegeven
voor inspraak.Hierop zijn er schriftelijke reacties binnengekomen van de Wmo-raad,de
Seniorenraad, de zorgroep Heerendordt,de zorggroep Tangenborgh, MEE Drenthe, de
stichting ZIENN en van De Noorderbrug.Zowel de reacties alsook de beantwoording is
nogmaals bij dit raadsvoorstel gevoegd. Doordat de Wmo nota “gebouwd” is in samenspraak
met veel Emmense partners zijn de reacties veelal ondersteunend aan de in de nota
beschreven nieuwe visie en uitgangspunten. Het komend jaar zullen de betrokken partijen
blijven participeren in de verdere ontwikkelingen,monitoring alsook bij nieuwe initiatieven.
Dit betreft met name het vormgeven van de principes van de Kanteling, mede als onderdeel
van de overheveling van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo.
Op 08 november 2011 heeft het college besloten de raad voor te stellen het conceptbeleidsplan WMO 2012-2016 vast te stellen.
In het najaar van 2011 hebben wij tevens het bezuinigingsvoorstel ‘Hulp bij het huishouden
als algemene voorziening’ vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt van dit voorstel betrof het
invoeren van een inkomensgrens van 110% van het norminkomen. In de vastgestelde
Begroting 2012 is in meerjarenperspectief rekening gehouden met deze bezuiniging, die nodig
is om de Wmo toekomstbestendig en financieel houdbaar te maken.
Dit voorstel was tevens verwerkt in het concep meerjarenbeleidsplan maatschappelijke
ondersteuning 2012-2016 en in de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning
2012.
Op 2 december 2011 hebben wij besloten het bovengenoemde bezuinigingsbesluit in te
trekken en gelijktijdig werd uw raad toegezegd begin 2012 te komen met een alternatief plan.
Een belangrijke reden om het voorstel in te trekken was het gebrek aan politiek en
maatschappelijk draagvlak voor het invoeren van een inkomensgrens van 110% voor
schoonmaakondersteuning.
De administratieve uitvoerbaarheid van een dergelijke inkomensgrens bij zoveel klanten
strookt niet met de wens van het college om deregulering te bevorderen. Ook de landelijke
discussie die gaande was over de juridische houdbaarheid van het stellen van een
inkomensgrens voor schoonmaakondersteuning was reden om het bezuinigingsbesluit in te
trekken. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep medio december 2011 over het niet
mogen hanteren van een besparingsbijdrage, heeft het besluit van het college, om het
bezuinigingsbesluit met als basis het hanteren van een inkomensgrens voorhands in te
trekken, bevestigd.

-6Tevens wilden wij het nieuwe voorstel spiegelen aan de toekomstige decentralisatie van de
extramurale begeleiding zoals die in de nabije toekomst overgeheveld wordt vanuit de AWBZ
naar het compensatiebeginsel van de Wmo.
Het nieuwe bezuinigingsvoorstel “Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening” is op
26 januari 2012 aangeboden aan de Wmo-raad en de Seniorenraad ter advisering.
Voorafgaand aan de adviesaanvraag is er met betrekking tot het nieuwe voorstel een
gezamenlijke presentatie geweest aan beide adviesraden. Ook is advies gevraagd over het
nieuwe voorstel. Gezien de tijdsdruk waaronder dit voorstel tot stand moest komen, was het
onmogelijk om deze reacties in dit voorstel te verwerken. Omwille van de zorgvuldigheid
worden de reacties van de adviesraden en het collegestandpunt op deze reacties, via een aparte
brief, begin maart 2012 aan uw raad aangeboden. De adviesraden zullen eveneens een brief
met het collegestandpunt ontvangen.
- Communicatie na vaststelling van het beleidsplan:
Communicatie beleidsplan:
Na definitieve vaststelling door de gemeenteraad wordt het beleidsplan gepubliceerd op de
gemeentelijke website. Tevens wordt het plan aangeboden aan alle betrokkenen die aan de
totstandkoming van het plan een bijdrage hebben geleverd.
Het beleidsplan komt tevens in een grote letter vorm alsook in een gesproken versie
beschikbaar.
Communicatie wijzigingen Wmo-beleid:
De omvangrijke veranderingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning vragen om
zorgvuldige communicatie. Wij stellen daartoe een communicatieplan op om de verschillende
doelgroepen te kunnen informeren en om deze adequaat bij de wijzigingen te betrekken.
Waar het direct het individuele recht van inwoners betreft, wordt er gebruik gemaakt van
persoonlijke, directe en tijdige communicatie (persoonlijke brieven, spreekuren,
bijeenkomsten). Door de Wmo-raad en de Seniorenraad goed en tijdig te informeren
vervullen deze partijen een belangrijke rol als intermediair. Voorbeelden van andere in te
zetten middelen zijn: IN Emmen (gemeentelijke informatiepagina), themapagina’s in de huisaan-huisbladen, Nieuwsbrief Wmo, informatiemateriaal (bijv. posters, flyers) bij eerstelijns
zorgaanbieders (zorg- en verpleeghuizen, huisartsen etc.).
5.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Bij besluit van 11 oktober 2011 is met betrekking tot de uitvoering van de Wmo door het
college het volgende financiële kader vastgesteld:
• De reeds bestaande beleidstaken op de prestatievelden Leefbaarheid, Jeugd, Informatie
en Advies, Vrijwilligersbeleid en Mantelzorgondersteuning, Maatschappelijke
Opvang, Vrouwenopvang en OGGz worden met de daarvoor door de raad vastgestelde
budgetten uitgevoerd.
• Het financieel kader voor Hulp bij het Huishouden kent een vastgesteld budget
bestaande uit de integratieuitkering Wmo aangevuld met een bepaald bedrag aan
gemeentelijke middelen. Ondanks de noodzaak om te moeten bezuinigen zal de
gemeente Emmen uit eigen middelen geld blijven toeleggen op de voorziening
Schoonmaakondersteuning, ook in meerjarenperspectief. Ook na invoering van dit
voorstel blijft er een tekort bestaan tov het beschikbare budget op basis van de
rijksbijdrage.
• De nieuwe taak extramurale begeleiding (en wat daarmee annex is) wordt taakstellend
uitgevoerd met de middelen die via de decentralisatieuitkering beschikbaar worden
gesteld.
• Structurele financiële consequenties van nieuw Wmo-beleid, van beleidsintensiveringen of van gewijzigd beleid zullen via de gebruikelijke procedures,
bijvoorbeeld in de jaarlijkse Kadernota en/of in de betreffende programma’s in de
beleidsbegroting, ter besluitvorming worden voorgelegd.

-7Bezuinigingsvoorstel Programma 10 volgnummer 5
Het verwachte saldo tov de begroting wordt weergegeven in onderstaand schema, daarnaast
wordt voorgesteld om de voordelige effekten van het nieuwe bezuinigingsvoorstel op het
begrotingsresultaat te benutten voor de realisatie van het bezuinigingsvoorstel Programma 10
volgnummer 5 (taakstelling overige besparingen).
2012
-693.317
90.000
-783.317

Verwacht saldo (tov begroting
Overig/taakstelling
Verschil begroting

2013
435.941
274.000
161.941

2014
371.169
279.000
92.169

2015
305.874
280.000
25.874

Voorgesteld wordt om het aldus ontstane nadelig resultaat van 2012 ad. € 783.000,- ten laste
te brengen van het begrotingsresultaat 2012 (€ 810.000) en de aldus resterende voordelen ad €
161.000,- in 2013, ad € 92.000,- in 2014, ad € 25.000,- in 2015 te betrekken bij de Kadernota
2012.
Relatie van de bezuinigingsvoorstellen met dit Beleidsplan
De belangrijkste uitgangspunten van het oorspronkelijke bezuinigingsbesluit Wmo ‘Hulp bij
het huishouden als algemene voorziening’, waren:
• Op een ‘gekantelde’ wijze uitvoering geven aan de Wmo: compensatiebeginsel, te
bereiken resultaten, algemeen/collectief waar mogelijk, individueel waar nodig, en
eigen kracht van de burger voorop (zie uitgangspunten ‘de kanteling’ in het
meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2012-2016);
• Het organiseren van huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening;
• Landelijk gemiddelde indicatie van 2,9 uur per week nastreven;
• Het gaat bij huishoudelijke ondersteuning om het te bereiken resultaat: ‘een schoon en
leefbaar huis’;
• Het invoeren van een inkomensgrens van 110% van het norminkomen.
Deze uitgangspunten zijn, behoudens het invoeren van een inkomensgrens van 110%, tevens
leidend geweest bij het formuleren van het alternatieve bezuinigingsvoorstel
‘Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening’(zie bijlage).
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 januari jl. een belangrijke uitspraak gedaan. De
Raad geeft aan dat gemeenten, naast een eigen bijdrage of eigen aandeel, geen andere vormen
van inkomenspolitiek mogen gaan voeren. Het instellen van inkomensgrenzen en het
opleggen van besparingsbijdragen mogen dus niet. Dit houdt in dat het bezuinigingsvoorstel
Collectief vervoer (CVV), waarbij een inkomensgrens van 150% ingevoerd zou worden, is
ingehaald door de jurisprudentie. Er zal medio 2012 een alternatief bezuinigingsvoorstel
worden aangeboden. Hierin wordt aangesloten bij de mogelijkheden die door de VNG in haar
nieuwsbrief van 31 januari 2012 zijn genoemd als alternatieve bezuinigingsmogelijkheden.
Hierbij kan gedacht worden aan het terughalen van pasjes indien er minder dan een bepaald
aantal ritten per periode worden gemaakt. Coevorden is momenteel bezig een dergelijk beleid
in te voeren.
Er dient rekening mee te worden gehouden dat de taakstelling 2012 als gevolg van deze
ontwikkelingen grotendeels niet behaald zal worden.
De taakstelling op collectief vervoer in meerjarenperspectief wordt weergegeven in
onderstaand tabel.
Collectief vervoer

2012
177.000

2013
236.000

2014
236.000

2015
236.000

Daarnaast wordt in 2012 actie ondernomen om de indicaties voor (dure) begeleiding in het
Collectief vervoer waar mogelijk in te trekken. Deze ritten worden met aanzienlijke

-8meerkosten doorberekend aan de gemeente. Gebleken is echter dat de meeste indicaties
sociale begeleiding betreffen, terwijl het beleid en de wettelijke verplichting enkel uit
medische begeleiding in het CVV verplicht stelt. Het terugdringen van deze indicaties zal in
meerjarenperspectief een structurele bezuiniging ten opzichte van de huidige uitgaven
inhouden.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 14 februari 2012 .
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2012, nummer 12/216:
gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

besluit:
1. Het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2012 -2016 vast te stellen.
2. Het bij de begroting 2012 vastgestelde bezuinigingsvoorstel Programma 10 volgnummer 3
(HH1 als algemene voorziening) in te trekken.
3. Het bijgevoegde nieuwe bezuinigingsvoorstel Programma 10 volgnummer 3
(schoonmaakondersteuning als algemene voorziening) vast te stellen met per saldo de
volgende effecten op het begrotingsresultaat: 2012 € - 693.000, 2013 € 435.000, 2014
€ 371.000 en 2015 € 305.000
4. De effekten van het nieuwe bezuinigingsvoorstel op het begrotingsresultaat mede te
beschouwen als invulling van het bezuinigingsvoorstel Programma 10 volgnummer 5
(taakstelling overige besparingen) en daarmee dit bezuinigingsvoorstel als gerealiseerd te
beschouwen (2012: € 90.000, 2013: € 274.000, 2014: € 279.000 en 2015: € 280.000)
5. Over het aldus ontstane nadelig resultaat van 2012 ad. € 783.000,- te besluiten op basis van
een nog nader door het college voor te leggen dekkingsvoorstel.
6. De aldus resterende voordelen ad €161.000 in 2013,ad € 92.000 in 2014, ad € 25.000 in
2015 te betrekken bij de Kadernota 2012.
7. Een en ander te verwerken door middel van een begrotingswijziging.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2012
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

