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Inleiding
Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat bij de kadernota 2021 een voorstel aan de
raad moet worden voorgelegd waarin concrete maatregelen voor bezuinigingen en
inkomstenverhogingen worden omschreven. In het voorstel aan de raad over de uitgangspunten van
het bezuinigingsproces is opgenomen dat in totaal een bedrag van € 3 miljoen aan mogelijke
maatregelen in beeld wordt gebracht. Bij de besluitvorming op 7 november is, mede op basis van het
amendement “Behouden wat kan, alleen bezuinigen wat nodig is”, het onderstaande nader bepaald:
-het totaal te bezuinigen bedrag is afhankelijk van de laatste stand van zaken (decembercirculaire) en
daarbovenop nog een “buffer” om eventuele schommelingen op te vangen;
-voor de raad moet er wat te kiezen zijn;
-dat kiezen gebeurt mede op basis van een afwegingskader;
-betrokkenheid samenleving bij voorbereiden keuze raad (participatietraject);
-kennisoverdracht van de projectleider naar de ambtelijke organisatie;
-de raadswerkgroep bezuinigingen geeft mede vorm aan het bezuinigingsproces.
Met betrekking tot de volgordelijkheid van de bezuinigingen zijn door de raad drie categorieën
aangewezen:
1) Maatregelen die nodig zijn om het financiële tekort (berekend n.a.v. de allerlaatste
gegevens van het Rijk) op te vangen. Hiervoor kunnen in ieder geval de besparingen
worden ingezet die vanuit oogpunten van efficiency en effectiviteit gerealiseerd kunnen
worden.
2) Maatregelen die nodig zijn om onverwachte financiële tegenvallers op te lossen;
3) Maatregelen die alleen in uiterste noodzaak mogen worden ingezet om die onverwachte
financiële tegenvallers op te vangen.
In deze nota worden deze drie categorieën gevuld met verschillende bezuinigingsmaatregelen.
Concreet betekent dit dat als de bezuinigingsnota bij de kadernota wordt vastgesteld, alle
maatregelen uit categorie 1 vanaf 2021 worden doorgevoerd. De maatregelen uit categorie 2 vormen
de eerste reserve aan maatregelen die we inzetten als financiële ontwikkelingen dit noodzakelijk
maken. De maatregelen uit categorie 3 alleen in uiterste financiële nood door. Van deze maatregelen
wordt bij het vaststellen van deze nota uitgesproken dat het het meest onwenselijk is om deze door
te voeren. Als er overgegaan moet worden naar maatregelen uit een volgende categorie, wordt dit
altijd aan de raad voorgelegd.
In deze notitie wordt in de eerste plaats het afwegingskader dat door de gemeenteraad bij het
beoordelen van de bezuinigingsvoorstellen wordt gehanteerd omschreven. Daarnaast is aangegeven
hoe de aanpak van het bezuinigingsproces er uit ziet.
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Het afwegingskader
Op 29 januari 2020 is door de gemeenteraad het afwegingskader voor bezuinigingen vastgesteld. Dit
kader heeft als doel om de gemeenteraad van de relevante informatie te voorzien die hij nodig heeft
om de politieke discussie en besluitvorming over die bezuinigingsvoorstellen goed te kunnen voeren.
Een deel van deze informatie is feitelijk van aard en is nodig om als besluitvormer een compleet
overzicht te krijgen.
Een ander deel is inhoudelijk en omschrijft de relatie tussen het bezuinigingsvoorstel en strategische
keuzes van de gemeente. De waardering van die relatie is onderdeel van genoemde politieke
discussie en besluitvorming.
De noodzakelijke feitelijke informatie voor elke individuele maatregel:
1)
2)
3)
4)
5)

Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit bij realisering
Transitiekosten

Het inhoudelijke deel het afwegingskader voor elke individuele maatregel
6) Draagt een maatregel al dan niet bij aan de realisering van de strategische doelstellingen van
de stad zoals in raadsprogramma en stadsvisie neergelegd. Dit is opgenomen in de
factsheets.
7) Met betrekking tot de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen wordt in beeld
gebracht of een maatregel er toe leidt dat een voorziening ophoudt te bestaan, op een
aangepast niveau blijft bestaan of dat een andere voorziening in de lacune kan voorzien.
Daarnaast wordt in beeld gebracht of een gestopte voorziening in de verre toekomst
gemakkelijk of moeilijk kan worden gerevitaliseerd. Ook wordt aangegeven welke
bevolkingsgroepen of wijken worden het meest geraakt door de maatregel. Als onderdeel
van die effecten zal bij verstrekte subsidies worden beoordeeld of de oorspronkelijke
doelstelling van de subsidieverlening nog steeds relevant is en ook wordt gerealiseerd;
8) Verdeling van de lasten van bezuinigingen: Bij realisering van een bezuiniging wordt het
profijtbeginsel betrokken. Als je een fatsoenlijk inkomen hebt is het gerechtvaardigd dat je
voor voorzieningen waar je zelf profijt van hebt, meebetaalt. Financieel minder
draagkrachtige inwoners ontzien wij;
Bij de keuzes voor bezuinigingsmaatregelen is ook rekening gehouden met het aantal maatregelen
dat nodig is om de bezuinigingstaakstelling te realiseren. Rekening houdende met te verwachten
maatschappelijke effecten wordt de voorkeur gegeven aan één maatregel die veel oplevert boven
een baaierd aan kleine maatregelen die eenzelfde opbrengst hebben.
Bijkomende overwegingen
Parallel aan de inventarisatie van mogelijke bezuinigingen is in beeld gebracht welke onderdelen van
de gemeentelijke begroting zijn gebaseerd op wettelijke verplichtingen, langdurig vast liggen
(bijvoorbeeld door in het verleden gepleegde investeringen of in personeelslasten) of moeilijk te
beïnvloeden zijn (bijvoorbeeld de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen). Ook zijn er
inkomsten (bijvoorbeeld doeluitkeringen) die vast gekoppeld zijn aan uitgaven en waarop
besparingen niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. Aan de andere kant is het soms
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mogelijk om bij de uitvoering van wettelijke taken verschillende ambitieniveaus te hanteren. Weinig
doen kan dan best rechtmatig zijn.
De resultaten van dat in beeld brengen zijn neergelegd in de notitie “Beleidsruimte in beeld”. Deze is
reeds aan de gemeenteraad toegezonden. Bij de inventarisatie van mogelijke bezuinigingen zijn de
taken waarbij eigen gemeentelijke beleidsruimte aanwezig is, in ogenschouw genomen.
Na alle voorgaande bezuinigingen op de werkorganisatie van de gemeente wordt er niet meer in
algemene zin op die werkorganisatie bezuinigd. De ervaring leert dat deze ongerichte manier van
bezuinigen uiteindelijk ten koste gaat van zowel beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Van dat laatste
zijn de inwoners van Culemborg de dupe. Een bezuiniging op de werkorganisatie wordt enkel
gekoppeld aan het vervallen van concrete taken voor die werkorganisatie. Pas als taken worden
geschrapt heeft dit consequenties voor de financiering van de werkorganisatie.
In relatie met de aanpak van verbonden partijen zal ook onderzocht worden welke mogelijkheden er
zijn om op de bijdrage aan deze partijen te besparen. Om hierin effectief te kunnen opereren is
samenwerking met andere gemeenten in de regio Rivierenland en/of Gelderland-Zuid noodzakelijk.
Wij zijn deze samenwerking aan het voorbereiden en zullen u daarover dit najaar (bij de
begrotingsbehandeling) nader over informeren.
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Het gevolgde proces
Deze nota bezuinigingen is langs drie lijnen voorbereid.
1) Ambtelijke inventarisatie van bezuinigingen. In totaal is een grote hoeveelheid verschillende
maatregelen in beeld gebracht. Van elke mogelijke bezuinigingsmaatregel is een factsheet
gemaakt waarin de hierboven omschreven kaders gestructureerd zijn ingevuld. Deze
factsheets zijn als bijlage aan deze nota toegevoegd.
2) Met alle 12 maatschappelijke instellingen die jaarlijks meer dan € 50.000,- subsidie van de
gemeente ontvangen zijn gesprekken gevoerd. Van elke van deze gesprekken is een verslag
gemaakt dat door de gesprekspartner is geaccordeerd. De gesprekken zijn samengevat in een
overzicht waarin de belangrijkste conclusies zijn neergelegd. Deze samenvatting is eveneens
als bijlage aan deze nota toegevoegd. De belangrijkste conclusie is dat er een unaniem
gedeelde afkeer van de “kaasschaaf” als bezuinigingsmethode is. Politiek en bestuur worden
opgeroepen om heldere fundamentele keuzes te maken. “Dan moet de deur maar op slot”.
3) In een burgerparticipatietraject is door inwoners meegedacht over bezuinigingsopties. In
twee bijeenkomsten (4 en 20 februari) zijn door betrokken, actieve inwoners van Culemborg
mogelijkheden voor bezuinigingen geïnventariseerd. Deze bijeenkomsten werden goed
bezocht. Zo waren op 4 februari ruim 80 inwoners aanwezig. De uitkomen van de
bijeenkomsten zijn vervolgens in een digitale enquête aan de inwoners van Culemborg
voorgelegd, met 717 deelnemers. Deze enquête is afgesloten met een tweetal online chatdiscussies, waar 86 mensen aan deelnamen. De raadswerkgroep bezuinigingen heeft dit
proces begeleid. Het rapport van het participatietraject is als bijlage bij deze nota
opgenomen.
Het beeld dat daaruit naar voren komt laat zien dat onze inwoners goed beseffen dat je
structureel niet meer geld kunt uitgeven dan je hebt. Bezuinigingen op uitgaven voor mensen
met een smalle beurs moeten vermeden worden, evenals drastische ingrepen in de WMO en
Jeugdzorg. Bij dat laatste moet wel efficiënt en doelmatig gewerkt worden. Verhoging van
parkeertarieven en uitbreiding van gebieden voor betaald parkeren worden gemengd, maar
toch positief, beoordeeld. Veel mensen zijn voor een verhoging van de OZB. Bezuinigingen op
onze culturele instellingen worden afgewezen. Het verslag dat naar aanleiding van dit
participatietraject is gemaakt is als bijlage aan deze nota toegevoegd.
Naar de mening van het college komen de voorstellen in deze nota op hoofdlijnen overeen met de
uitkomsten van het proces burgerparticipatie. Daarmee doen de uitkomsten van het
bezuinigingstraject recht aan de inbreng die we via de drie lijnen hebben opgehaald.
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De taakstelling
Op basis van de op dit moment beschikbare gegevens geldt onderstaande bezuinigingstaakstelling.
Deze taakstelling kan nog veranderen (ten positieve of ten negatieve) door zaken als de Meicirculaire
van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De bedragen zijn in duizenden Euro’s.
Bedragen x € 1.000
Financieel perspectief begroting 20202023
Netto effect voorjaarsrapportage 2020
Financieel perspectief na de
voorjaarsrapportage 2020

2021

2022

2023

2024

-88.000

-2.326.000

-2.086.000

-2.086.000

105.528

91.260

-111.443

-111.442

17.528

-2.234.740

-2.197.443

-2.197.442

In het saldo van de voorjaarsrapportage is al een aantal in het bezuinigingstraject geïnventariseerde
maatregelen verwerkt die al in 2020 een financieel effect hebben. Voor een toelichting hierop wordt
verwezen naar de voorjaarsrapportage. Uit dit overzicht blijkt dat er vooral, zoals bekend, vanaf 2022
bezuinigd moet worden.

7

Bezuinigingsmaatregelen
Categorie 1: Maatregelen die nodig zijn om het financiële tekort op te vangen
Maatregel
Versobering openbare verlichting
Stoppen met Culemborg Magazine
Voeding reserve Internationale
samenwerking stoppen
Besparingen WMO/Jeugd
Mantelzorgcompliment aanpassen/ anders
inrichten
Sociaal Wijkteam naar pand ELK Welzijn
Taakstelling parkeren
Opheffen vrijstelling betaald parkeren
elektrische auto’s
Leges BRP
Bedrijfskleding
Inrekenen extra Jeugdgelden rijksoverheid
OZB-verhoging
Totaal
Financieel perspectief na de
voorjaarsrapportage 2020
Saldo na categorie 1 maatregelen

2021
40.000
15.000
30.000

2022
40.000
15.000
30.000

2023
40.000
15.000
30.000

2024
40.000
15.000
30.000

267.000
22.500

527.000
22.500

524.500
22.500

622.000
22.500

5.000

25.000
5.000

23.000
25.000
5.000

23.000
25.000
5.000

1.000.000

2.000
2.500
488.000
1.000.000

2.000
2.500
488.000
1.000.000

2.000
2.500
488.000
1.000.000

1.384.000

2.157.000

2.177.500

2.275.000

17.528

-2.234.740

-2.197.443

-2.197.442

1.401.528

-77.740

-19.943

77.558

2.000
2.500

Toelichting op de maatregelen
Versobering openbare verlichting
Door het verlagen van het onderhoudsniveau, het verminderen van het aantal (nieuwe en
bestaande) masten en door het bevorderen van hergebruik van masten kan een bedrag van €
40.000,- bespaard worden.
Stoppen met Culemborg Magazine
Drie keer per jaar geven we het Culemborg Magazine uit. Geliefd bij inwoners (zie communicatieonderzoek zomer 2019), maar ook kostbaar om te maken.
Voeding reserve Internationale samenwerking
Van het budget voor Internationale samenwerking is € 1.500 bestemd voor de werkgroep Fairtrade
Culemborg, € 25.000 voor de ondersteuning van internationale ontwikkelingsprojecten en € 3.500
voor onvoorziene uitgaven.
Dit budget wordt gedekt vanuit een aparte bestemmingsreserve. Deze wordt gevoed met een opslag
op de prijs voor grondverkopen. Per verkochte vierkante meter grond, wordt € 1 toegevoegd aan de
reserve. Jaarlijks bedraagt deze voeding ongeveer €30.000,- Per 1 januari 2020 zit er € 207.000,- in
deze reserve.
Voorgesteld wordt om deze reserve niet meer te voeden vanuit de grondverkopen maar deze
voeding van jaarlijks € 30.000,- ten goede te laten komen aan de algemene dienst.
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Besparingen WMO/Jeugd
Het tekort op de begroting is voor een deel veroorzaakt door hogere kosten voor de uitvoering van
de WMO en de Jeugdwet. Een belangrijk deel van het bezuinigingspakket heeft dan ook betrekking
op deze uitvoering. In de begroting 2020 is reeds een besparing van structureel € 380.000,opgenomen. Over de uitvoering van deze taakstelling wordt de raad met een informatienotitie nader
geïnformeerd.
De hier genoemde bedragen hebben betrekking op extra bezuinigingen die met ingang van 2021
aanvullend gerealiseerd worden. Er zijn verschillende maatregelen overwogen. Voor een toelichting
hierop wordt verwezen naar de factsheets.
Mantelzorgcompliment afschaffen
Het is mogelijke om de kleine financiële waardering die onze mantelzorgers ieder jaar ontvangen,
anders in te richten/ aan te passen. In totaal betreft het een budget van € 60.000,-, waarop een
besparing van €22.500,- gerealiseerd kan worden. In 2020 bestaat dit compliment uit een vrij
besteedbaar bedrag van € 125,- per mantelzorger.
Sociaal Wijkteam naar pand ELK Welzijn
Vanaf 2023 kunnen we de huur voor BonVie aan KleurijkWonen opzeggen, omdat een verplichting
voor een startperiode van vijf jaar is aangegaan. Daarna kan een huurbesparing van € 23.000,- per
jaar gerealiseerd worden door het Sociaal Wijkteam te laten verhuizen naar het pand van ELK
Welzijn.
Taakstelling parkeren
Toelichting uit amendement: “De voorgestelde lastenverzwaring “Betaald parkeren bij andere
winkelcentra” heeft een effect op winkelcentra Parijsch en Chopinplein en kan mogelijk onnodige
bijeffecten gaan krijgen voor zowel ondernemers als omliggende bewoners . Het invoeren van een
parkeertarief buiten de binnenstad heeft daarnaast raakvlakken met het GVVP en de discussie over
een mogelijk gereduceerd parkeertarief in de decembermaand. Over dat laatste is het college door
de raad al eerder gevraagd met ondernemers in gesprek te gaan. Met dit amendement willen wij
college vragen dit vraagstuk integraal bespreekbaar te maken en op basis van reeds gedaan
onderzoek te kijken naar een manier waarop deze maatregel kan worden doorgevoerd op een
manier die recht doet aan onze inhoudelijke doelstellingen en die ook bij ondernemers op benodigde
draagvlak kan rekenen.”
Opheffing vrijstelling betaald parkeren elektrische auto’s
Het opheffen van de vrijstelling van parkeergeld voor elektrische auto’s levert jaarlijks € 5.000,- op.
Leges uittreksels BRP
Onze kostenopbouw biedt de mogelijkheid om jaarlijks € 2.000,- aan kosten in de leges voor
uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.
Bedrijfskleding
Met ingang vanaf 2021 wordt geen bedrijfskleding meer aangeschaft voor het team klantcontact.
Inrekenen extra jeugdgelden rijksoverheid
Continuering van de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde extra middelen voor jeugdzorg levert
vanaf 2022 jaarlijks € 488.000,- op. Ook al is het de stellige verwachting dat deze continuering zal
plaatsvinden kan dit niet met 100% gegarandeerd worden. De provincie Gelderland verwacht
daarom van ons dat wij voor de jaren waarin wij met deze opbrengst rekening houden een
voorziening in het leven roepen. Dat doen wij te last van de Algemene reserve. Hiermee is
boekhoudkundig een bedrag van € 1.464.000,- gemoeid.
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Extra stijging OZB
Een extra stijging van de OZB op woningen en niet-woningen met 16% vanaf 2021 levert jaarlijks een
bedrag van € 1.000.000,- op. Voor de gemiddelde huiseigenaar betekent dit een stijging van € 47,per jaar. Daarmee komt onze OZB per woning ongeveer op het gemiddelde tarief in de regio te
liggen.
Met een verhoging van € 47,- per jaar per gemiddelde eigendomswoning loopt Culemborg qua OZB
niet uit de pas met de OZB in gemeenten om ons heen. In 2019 zag deze vergelijking er zo uit
(hoogte OZB in € per jaar voor een gemiddelde woning):
Buren
Culemborg
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Lopik
Montfoort

387
294
252
354
316
295
389
389
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Categorie 2: maatregelen die kunnen worden ingezet om onverwachte financiële
tegenvallers op te lossen.
Onverwachte financiële tegenvallers worden in eerste instantie binnen de reserves van de gemeente
opgevangen. Blijkens de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2020 is het
weerstandsvermogen van de gemeente Culemborg daarvoor van voldoende omvang. Blijken die
financiële tegenvallers een structureel effect te hebben dan moeten ze structureel in toekomstige
begrotingen gedekt te worden.
Het is niet mogelijk om een exacte inschatting te maken van de omvang van onverwachte financiële
tegenvallers. Als het wel goed in te schatten is, wordt er immers in de begroting al rekening mee
gehouden. Ook hier wordt de voorkeur gegeven aan maatregelen die substantiële bedragen
opleveren boven een scala aan kleinere maatregelen die dezelfde opbrengst hebben.
Onderstaande tabel bevat de voorstellen uit categorie 2 van de bezuinigingen. Dit zijn dus
voorstellen die wel zouden kunnen, maar die op dit moment niet worden ingezet.
Maatregel
Publieksgerichte activiteiten archeologie
Bloembakken binnenstad
Verlagen budget voor promotie
(binnen)stad
Verlaging budget Milieuadviesraad (MAR)
Initiatievenloket **
Buurtpanel **
Buurt Bestuurt en Beleidsmonitor
combineren
Aanpak kleine verkeersknelpunten
Parkeren, tariefsverhoging bestaand gebied
Betaald parkeren op Palumbus en Mariahof
Onderhoudsniveau wegen verlagen
Stoppen met Natuur en Milieueducatie
Verlagen bijdrage aan Cultuurfonds
Kleine projecten groenbeleidsplan
Hondenpoepplan
Kosten zwerfvuil naar afvalstoffenheffing
Onderhoud speelvoorzieningen
Kostendekkendheid
buitensportaccommodaties
Entreegeld kinderboerderij
Beperking gemeentepagina
Totaal

2021

2022

2023

2024

15.200
12.000
15.000

15.200
12.000
15.000

15.200
12.000
15.000

15.200
12.000
15.000

4.000
24.400
30.000
30.000

4.000
24.400
30.000
15.000

4.000
24.400
30.000
30.000

4.000
24.400
30.000
15.000

25.000
20.000
41.500
35.000
21.600
50.000

80.000

25.000
20.000
41.500
35.000
21.600
50.000
20.000
20.000
77.000
40.000
160.000

25.000
20.000
41.500
35.000
21.600
50.000
20.000
20.000
77.000
40.000
160.000

25.000
20.000
41.500
35.000
21.600
50.000
20.000
20.000
77.000
40.000
160.000

30.000
6.000

30.000
6.000

30.000
6.000

30.000
6.000

530.700

661.700

676.700

661.700

14.000
77.000

Toelichting op de maatregelen
Publieksgerichte activiteiten archeologie
Het budget is bedoeld voor meerdere doeleinden. De publieksgerichte activiteiten beogen bij te
dragen aan draagvlakverbreding voor dit onderdeel van het lokale erfgoed(beleid). En tevens een
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stukje verantwoording af te leggen voor geïnvesteerd gemeenschapsgeld. De Stichting Kasteeltuin
Culemborg beheert namens de gemeente de archeologische collectie in de Groene Schuur, maar de
gemeente is als eigenaresse zelf verantwoordelijk voor de instandhouding van de collectie. Delen
daarvan verkeren in minder goede conditie.
Bloembakken binnenstad
Geen bloembakken meer in de binnenstad en bij de bruggen bij de stadsgrachten.
Verlagen budget voor promotie (binnen)stad
Van het totale budget van € 61.000,- kan jaarlijks € 15.000,- bespaard worden. Welke activiteiten
verminderd zullen worden zal nog nader bepaald moeten worden.
Momenteel wordt het budget gebruikt voor toeristische promotie van de stad: routes,
fietsknooppuntensysteem, website, brochures bij TIP en andere informatiepunten, mogelijk maken
dat TIP als balie met vrijwilligers kan draaien.
Een deel is innovatiebudget voor de binnenstad. Met dit budget worden via cofinanciering andere
budgetten binnengehaald.
Milieuadviesraad (MAR)
Het budget voor de MAR kan verlaagd worden door de presentiegelden te schrappen en het
deelbudget voor representatiekosten op te heffen. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt
worden dat het de vraag is of de MAR-leden dan hun werk willen voortzetten.
Initiatievenloket
Wij kunnen stoppen met het financieel ondersteunen van nieuwe, startende initiatieven vanuit het
initiatievenloket (dit betreft altijd een eenmalige bijdrage, het is geen subsidie). Wat we wel blijven
doen is deze initiatieven faciliteren (adviseren, verbinden, ruimte geven, aandacht). Als loket bestaat
het Initiatievenloket nog wel voor het faciliteren, maar het deelt geen geld meer uit (dus het blijft
dan alleen ambtelijke ondersteuning).
Buurtpanel
Wij kunnen stoppen met de buurtpanels. Dit levert structureel een bedrag van €30.000,- op.
**
Er is ook een factsheet gemaakt om het initiatievenloket en het buurtpanel met elkaar te combineren
en op het totale budget van € 54.000,- de helft (€ 27.000,-) te besparen. Deze maatregel is terug te
vinden in categorie 3.
Buurt bestuurt en Gemeentelijke beleidsmonitor combineren
De GBM en de Buurt Bestuurt worden met deze maatregel samengevoegd. De GBM en BB als
instrumenten worden niet langer in deze vorm ingezet. We gaan op zoek naar een alternatieve
manier om met 50% van het budget toch te komen tot een manier van consultatie en deliberatie
waardoor input voor beleid en leefbaarheid behouden blijft.
Aanpak kleine verkeersknelpunten
Jaarlijks geeft de gemeente € 25.000,- uit aan het aanpakken van kleine knelpunten in het verkeer.
Dit vooral gericht op het vergroten van de verkeersveiligheid. Als we dit budget schrappen zal de
aanpak van deze knelpunten in het normale onderhoudsbudget voor wegen moeten worden
opgenomen. Dit brengt met zich mee dat knelpunten pas later kunnen worden opgelost en dat alleen
acuut onveilige situaties worden aangepakt.
Parkeren, tariefsverhoging bestaand gebied
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Het parkeren in het centrum van Culemborg wordt duurder worden gemaakt. Het starttarief gaat van
€ 0,30 naar € 0,50, en de dagkaart van € 2 naar € 3 per dag. Het uurtarief blijft € 1,-. Deze maatregel
levert € 20.000,- per jaar op.
Betaald parkeren op Palumbus en Mariahof
Op de Mariahof kan het betaald parkeren weer worden ingevoerd (opbrengst jaarlijks € 26.500,-).
Invoering van betaald parkeren op Palumbus levert jaarlijks € 15.000,- op. In totaal een bedrag van
€ 41.500,-. Deze maatregel heeft als risico dat de parkeerdruk in de omliggende wijken toe kan
nemen.
Onderhoudsniveau wegen verlagen
Met het verlagen van het onderhoudsniveau van de wegen kan geld bespaard worden. Deze
bezuinigingsmaatregel hebben we opgeknipt in twee delen van €35.000,-. De helft hiervan is in
categorie 2 geplaatst, de andere helft in categorie 3.
Natuur en Milieu-educatie
We heffen het werkbudget van Natuur- en Milieu Educatie (NME) op. Dat betekent onder andere dat
we stoppen met de volgende taken:
- Het verstrekken van educatief materiaal aan alle Culemborgse kinderopvangorganisaties (KO,
peuterspeelzaal), scholen (PO en VO) om hun onderwijs inhoudelijk van input te voorzien
(zoals lespakketten, leskisten, materiaalzendingen)
- Het verzorgen van gastlessen
- Bijdragen aan het Brede School programma
- De jaarlijkse Natuurfeestdag
- Activiteiten organiseren op de kinderboerderij
- Communicatie over de kinderboerderij (zoals De Heuvelkrant, De Heuvel website (van alle
partners), diverse uitingen)
- Deelname aan Landelijke Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
- Bijeenkomsten organiseren voor de natuur- en milieu contact-docenten die we op alle
scholen hebben (4x per jaar)
- Ondersteunen scholen bij certificering duurzame gezonde scholen (ECO Schools, Gezonde
school GGD)
Cultuurfonds
Het budget van het cultuurfonds zou met € 50.000,- verlaagd kunnen worden tot jaarlijks € 147.000,-.
Dit zal gevolgen hebben voor het aantal culturele activiteiten dat ondersteund kan worden.
Daarnaast bestaat het risico dat dit leidt tot het onder druk komen staan van de omvang van de
ondersteuning (in verhouding zullen de overheadkosten stijgen). Minder budget leidt niet tot minder
aanvragen en dus minder werk. Dit heeft mogelijke gevolgen voor het totale functioneren van het
cultuurfonds.
Kleine projecten groenbeleidsplan
Schrappen van het structureel budget voor uitvoering van kleine projecten op basis van het
Groenbeleidsplan. We kunnen ons beperken tot voorlichting (digitaal) en ondersteuning in uren.
Groen kan later, in financieel betere tijden, een impuls krijgen.
Hondenpoepplan
Met de uitvoering van het hondenpoepplan kan gestopt worden. Losloopgebieden worden
opgeheven, afrasteringen worden niet meer onderhouden en/of vervangen. Hondenpoep wordt niet
meer opgeruimd en er vindt geen handhaving meer plaats. De uitvoering van het hondenpoepplan
staat los van de hondenbelasting. Stoppen met deze uitvoering betekent dan ook niet dat we
verplicht zijn onze hondenbelastingtarieven te wijzigen.
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Kosten zwerfvuil naar afvalstoffenheffing
De kosten voor het opruimen van dat deel van het zwerfafval dat van ‘huishoudelijke oorsprong’ is,
kunnen worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. In 2020 is dit voor Culemborg een bedrag
van € 3,20 per huisaansluiting per jaar. De gemeente Tiel hanteert echter een bedrag van € 10,43.
Wij kunnen hetzelfde bedrag gaan hanteren als Tiel.
Speelvoorzieningen
Stoppen met onderhoud speeltoestellen. Bewoners kunnen speelplaatsen overnemen en zelf gaan
onderhouden. Anders worden speeltoestellen weggehaald De besparing is jaarlijks € 40.000,-.
Kostendekkendheid buitsportaccommodaties
Van de kosten die de gemeente heeft voor het onderhouden van de buitensport-accommodaties
(bijvoorbeeld voetbal, hockey) wordt 16% vergoed door de clubs die hiervan gebruik maken. De
gemeente betaalt € 840.000,-. Het verdubbelen van dat percentage levert € 160.000,- op.
Verenigingen kunnen dat via contributieverhoging op hun leden verhalen of door zelf onderhoud te
gaan uitvoeren op gemeentelijke kosten besparen. Naar onze inschatting zal het traject om deze
bezuiniging te realiseren intensief zijn. Daarom is uitgegaan van een gefaseerde realisering van de
opbrengst van deze bezuiniging: in 2021 € 80.000,- en pas vanaf 2022 de volle opbrengst van
€ 160.000,-.
Entree kinderboerderij
Het invoeren van betaalde toegang bij de kinderboerderij kan jaarlijks € 30.000,- opbrengen. Het
aantal bezoekers varieert jaarlijks tussen de 60.000 en 90.000.
Beperking gemeentepagina
Momenteel geven we de gemeentepagina wekelijks uit in de Culemborgse Courant (we kopen
daartoe advertentieruimte in). Met deze maatregelen zouden we dit terugbrengen naar één keer per
maand.
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Categorie 3: Overige geïnventariseerde maatregelen die in beginsel realiseerbaar
zijn
Onderstaand lijst maatregelen is ook geïnventariseerd. Het college acht deze maatregelen mogelijk
maar vindt deze tegelijkertijd ook het meest ingrijpend voor de stad. Daarom zijn deze maatregelen
het minst wenselijk en alleen aan de orde als we onverhoopt in extreem zwaar financieel weer
terecht komen. De toelichting op deze maatregelen vindt u in de bijgevoegde factsheets.

Maatregel

2021

2022

2023

2024

Stoppen open Monumentendag etc.
Stoppen bijdrage aan RBT
Stoppen bijdrage aan Regionaal Investeringsfonds (RIF)
Stoppen met budget promotie (binnen)stad
Verkopen 't Spoel (netto structurele opbrengst)
Verlagen ambities duurzaamheid

6.500

6.500

6.500

86.000
46.000

86.000
46.000

86.000
46.000

50.000

50.000

50.000

6.500
30.000
86.000
46.000
34.000
50.000

Sociaal Ondernemers
Afschaffen bijdrage collectieve ziektekostenverzekering
Afschaffen vergoeding eigen bijdrage WMO
Overige maatregelen minimabeleid *
Stoppen met bijdrage aan Peuterspeelzaalwerk
Stoppen met Leerhuis
Stoppen met bijdrage aan Brede School

25.000
130.000
100.000
120.000
90.000
70.000
100.000

25.000
130.000
100.000
120.000
90.000
70.000
100.000

25.000
130.000
100.000
120.000
90.000
70.000
100.000

25.000
130.000
100.000
120.000
90.000
70.000
100.000

Sluiten zwembad
Verhogen tarieven binnensport

30.000

100.000
30.000

100.000
30.000

100.000
30.000

Korting opleidingsbudget personeel

20.000

20.000

20.000

20.000

Verder verlagen onderhoudsniveau wegen (aanvullend
op cat. 2)
Sluiten kinderboerderij
Adoptie rotondes
Straatmeubilair
Openbaar groen- minder snoeien fruitbomen
Gladheidsbestrijding
Geen vogels meer in De Plantage

35.000

35.000

35.000

35.000

70.000
9.000
3.000
8.000
5.000
6.500

70.000
9.000
3.000
8.000
5.000
6.500

70.000
9.000
3.000
8.000
5.000
6.500

70.000
9.000
3.000
8.000
5.000
6.500

Stoppen met cameratoezicht
Stoppen met jeugdboa’s (straatcoaches)
Verminderen Ketenregie
Buurtpanel en initiatievenloket samenvoegen
Volledig stoppen met Buurtbemiddeling

85.000
80.000
71.500
27.000
15.500

85.000
80.000
71.500
27.000
15.500

85.000
80.000
71.500
27.000
15.500

85.000
80.000
71.500
27.000
15.500

Welzijnswerk: mantelzorgondersteuning
Welzijnswerk: specifiek aanbod jeugd
Welzijnswerk: ouderen ondersteuning

31.000
18.000
65.000

31.000
18.000
65.000

31.000
18.000
65.000

31.000
18.000
65.000
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Geen subsidie voor lokale omroep
Stoppen met subsidie bibliotheek
Stoppen met subsidie Fransche School
Stoppen met subsidie Museum Elisabeth Weeshuis
Geheel stoppen met Cultuurfonds
Stoppen subsidie culturele evenementen
Kostendekkendheid inzet Openbare Werken bij
evenementen
Bijdrage regio Rivierenland mobiliteitsbeleid
Bijdrage fonds regionale mobiliteit

15.000
430.000
117.000
144.000
147.000
40.000
8.000

15.000
430.000
117.000
144.000
147.000
40.000
8.000

15.000
430.000
117.000
144.000
147.000
40.000
8.000

15.000
430.000
117.000
144.000
147.000
40.000
8.000

3.000
28.800

3.000
28.800

3.000
28.800

3.000
28.800

* De overige maatregelen in het kader van het minimabeleid omvatten: Het stoppen met de
financiële bijdrage aan het Jeugdfonds Sport, Cultuur en Zwemmen, het stoppen met de Doe
Mee(r) regeling, geen financiële bijdrage meer voor Voedsel- en Kledinginitiatieven, het stoppen
met de bijdrage aan de stichting leergeld, met de formulierenbijdrage en Moneyfit.
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Onderzochte maatregelen zonder opbrengst
Een aantal maatregelen is onderzocht, maar hierbij werd al snel duidelijk dat deze geen financiële
opbrengsten zouden opleveren. Daarom zijn deze maatregelen niet verder uitgewerkt. Voor de
volledigheid vindt u hieronder het overzicht van deze maatregelen:
Toeristenbelasting voor niet-ingezetenen
Subsidie Kasteeltuin
Overdracht exploitatie sportaccommodaties
Combineren voetbalaccommodaties op één complex
Afstoten wijkruimte in Daltonschool
Stoppen met piketdienst Openbare Werken
Afschaffen welstandscommissie
Stoppen subsidie KEC (huurinkomsten vallen weg)
Parkeercompensatiefonds (niet vrij besteedbaar)
Verhuizing Elkwelzijn naar Salaamander

De verhuizing van het stadskantoor naar een andere plek en het herontwikkelen van de huidige
locatie van het stadskantoor is zodanig gecompliceerd dat dit niet in het kader van deze
bezuinigingen is uitgewerkt.
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Bijlage: Overzicht factsheets
Zorgzame Stad
1.
Bibliotheek
Begrotingsprogramma
Maatregel
Opbrengst

Tijd

Betrokken partijen

Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Zorgzame Stad
Gemeente levert geen bijdrage meer aan de Bibliotheek.
€ 500.000 euro (totale subsidie), waarvan € 300.000,- voor het
basispakket en € 130.000 euro voor huurkosten. Daarnaast
wordt € 70.000,- betaald aan het zogenaamde Pluspakket, maar
dit wordt gedekt uit middelen binnen het sociaal domein.
Het betreft een structurele subsidie. Dat betekent een
zorgvuldige afbouw over meerdere jaren mede i.v.m. regionale
afspraken.
Bibliotheek
Stichting Elisabeth Weeshuis (protectoren)
Alle Culemborgse inwoners
Alle Culemborgse Scholen (PO, VO)
Organisaties die de bibliotheek gebruiken als ontmoetings- of
vergaderplek.
Sociaal domein: laaggeletterdheid, studieplekken
Regiogemeentes i.v.m. verdeling kosten
Categorie C.
Afbouw van subsidies moet zorgvuldig gebeuren.
Er is een convenant afgesloten met de gemeenten in
Rivierenland en de bibliotheek.
Er zal maatschappelijk veel weerstand komen.
Het beëindigen van deze subsidie leidt tot maatschappelijke
onrust en wellicht juridisch verzet, dat kan extra inzet van
ambtelijke capaciteit en communicatie vergen.
Gedurende een aantal jaren zullen forse transitiekosten
gemaakt moeten worden.
Niet van toepassing.
Sociale stad
Cultuur en sport als bindmiddel De accommodaties zijn plekken
waar verbinding plaatsvindt. Uitgangspunt is dat voorzieningen
als theater De Fransche School, bibliotheek, Weeshuismuseum
en Kunst Educatie Culemborg behouden blijven voor de stad.
De Cultuurvisie inclusief ontwikkelagenda samen met de stad te
herijken en de kansen die Culemborg als Cultuurstad biedt, mee
te nemen bij het evenementenbeleid en de totstandkoming van
de Stadsvisie.
Jongeren te betrekken bij de leefomgeving door te starten met
bijvoorbeeld kunstprojecten in wijken en het bieden van
voldoende (fysieke) plek om hun creatieve talent te
ontwikkelen;
In het evenementenbeleid en bij het Cultuurfonds ook de
mogelijkheid van een Cultuuragenda voor de stad meenemen.
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Het jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds nog beter onder de
aandacht van de doelgroep te brengen en waar nodig en in
overleg met partners deze met budget of andere initiatieven uit
te breiden zodat nog meer kinderen kunnen meedoen;

Maatschappelijke effecten

Zorgzame stad
Participatietrajecten te starten om te onderzoeken op welke
manier we effectief de basisvaardigheden (bibliotheek) van
onze inwoners kunnen versterken. Om volwaardig te kunnen
deelnemen aan deze samenleving heb je bepaalde
basisvaardigheden nodig: je moet de taal beheersen, kunnen
lezen en schrijven, sociale media wijsheid bezitten, met geld om
kunnen gaan etc.
Stopzetten van de subsidie voor de bibliotheek zal leiden tot
het verdwijnen van een bibliotheek voor Culemborg.
Er is een steeds grotere kloof en ongelijkheid tussen
bevolkingsgroepen. Ook aan de geletterdheid van de bevolking
moet veel aandacht worden geschonken. Hierbij is preventie en
vroegtijdige inzet van activiteiten cruciaal. Met name op de
leeftijdscategorie van 0-18 jaar moet worden ingezet. Hierbij is
gebleken dat interventies in gezinnen niet door vrijwilligers
maar door professionals moet geschieden.
Uit onderzoek blijkt dat 40% van de bevolking geen actieve rol
kan oppakken richting (lees- en leeropvoeding) van hun
kinderen, mede door een gebrek aan geletterdheid, waardoor
de kinderen aangewezen zijn op school en hierdoor de boot
missen. Hier ligt een grote opgave voor overheden en
maatschappelijke partners zoals de bibliotheek.
Deze maatregel zal ook gevolgen hebben op het gebied van
jeugdbeleid, rondkomen en participatie omdat de bibliotheek
een belangrijke voorziening is voor deze beleidsterreinen.

Effect op individuele
inkomensverdeling

De bibliotheek is een waardevrije ontmoetingsplek die intensief
gebruikt wordt om te ontmoeten en te studeren. De functie is
niet makkelijk te vervangen.
De inzet van de bibliotheek is nodig in de transformatie binnen
het sociaal domein en de beweging richting meer preventie.
De verwachting is dat zonder financiële bijdrage de Bibliotheek
verdwijnt.
Dit heeft effect op mensen/kinderen met een laag inkomen en
laaggeletterdheid. Voor de jeugd is het lidmaatschap gratis. Als
de bibliotheek verdwijnt hebben kinderen met een laag
inkomen geen toegang meer tot voorzieningen zoals internet,
leesmateriaal en studieplekken.

Voorgestelde categorie

3

2.
Geen subsidie voor lokale omroep
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
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Maatregel

Conform de Mediawet (o.a. artikel 2.170b) zijn gemeenten
sinds 2010 verantwoordelijk voor de bekostiging van lokale
publieke media-instellingen (een lokaal toereikend mediaaanbod via verschillende kanalen zoals televisie, radio, internet
en sociale media). Het college zorgt voor die bekostiging. Dit
voor zover de kosten niet op andere wijze zijn gedekt en
zodanig dat de continuïteit is gewaarborgd. De reguliere
programma’s moeten vrij zijn van overheidsinvloed; wel kan de
gemeente extra zendtijd inkopen voor speciale communicatie.
Gemeenten hebben geld voor de ondersteuning van de lokale
publieke omroep in het gemeentefonds gekregen (in 2019
ongeveer € 1,30 per huishouden, bedrag wordt jaarlijks
vastgesteld). De gemeente Culemborg hanteert deze bijdrage
en indexeert deze jaarlijks.
In Culemborg verleent de gemeenteraad jaarlijks samen met de
gemeenteraden van de gemeente Buren, Vijfherenlanden en
West Betuwe een bekostiging voor de activiteiten van
de Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg,
Vijfheerenlanden en West Betuwe (voorheen Stichting Stad
Radio Culemborg en Vianen). Deze stichting is door het
Commissariaat voor de Media aangewezen als publieke lokale
media-instelling binnen de gemeente Culemborg. De
gemeenteraad stelt die bekostiging in 1 keer betaalbaar. Voor
2019 ging dit om zo’n 15.000 euro.

Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

We zouden daar als gemeente mee kunnen stoppen, mits dat
wettelijk gezien kan/mag. Of dit juridisch haalbaar is, moet dus
goed worden uitgezocht.
Jaarlijks een bedrag van ongeveer 15.000 euro (bedrag wordt
ieder jaar bijgesteld).
Vermoedelijk pas over het jaar 2022.
SRC, Commissariaat voor de Media, gemeenten Buren,
Vijfherenlanden, West Betuwe, VNG.
B. Als we dit willen inzetten, moet er degelijk, juridisch advies
worden ingewonnen. Over wat er wel en niet kan en hoe een
en ander juridisch moet worden afgewikkeld.
Niet van toepassing
Ja.
Ja, deze maatregel raakt de lokale nieuwsvoorziening.
Inwoners zijn mogelijk minder op de hoogte van wat er lokaal
speelt (al beschikken we niet over luistercijfers e.d.).
Niet van toepassing.

3

3a.
Overige maatregelen minimabeleid - Voedsel en Kleding initiatieven
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
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Maatregel

Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

A. Geen financiële bijdrage Voedsel en Kleding initiatieven
B. Lagere financiële bijdrage subsidie Voedsel en Kleding
initiatieven (50% lager).
Op dit moment ontvangen drie initiatieven, die geheel op
vrijwilligers draaien, elk een financiële bijdrage van rond de 3.000
euro voor het verstrekken van voedsel en/of kleding aan
inwoners in Culemborg met een laag inkomen:
- Voedelsgroep
- Hulpgroep Laag inkomen
- Kleding en Speelgoedbank
De voedselgroepen bedienen ongeveer 40 gezinnen per jaar die
net niet in aanmerking komen voor de voedselbank.
De kleding en speelgoedbank bedient ruim 200 inwoners,
waaronder ook kinderen en baby’s.
Bij het stopzetten of verlagen van de financiële bijdrage is het
risico groot dat de voedselinitiatieven op termijn verdwijnen. In
aanloop naar de financiële bijdrage van de gemeente hebben
beide
initiatieven
moeite
gedaan
voor
andere
financieringsbronnen/optrekken in accommodatie e.d.
Hetzelfde geldt voor de kleding en speelgoedbank, waarbij deze
mogelijkerwijs geen inwoners uit Culemborg meer wilt helpen.
A. 9.000 euro
B. 4.500 euro
Bij besluitvorming medio 2020 in te voeren per 1 januari 2021.
Voedsel en kledinginitiatieven: Voedselgroep, hulpgroep laag
inkomen, kleding en speelgoedbank Tiel e.o.
Technisch eenvoudig.
Verwachting is maatschappelijke onrust omdat een aantal
inwoners mogelijk (op termijn) niet meer geholpen kan worden
met voedsel en/of kleding.
Bij invoeren van een van de twee maatregelen met name tijd
nodig voor zorgvuldige communicatie en beantwoorden vragen
bezorgde inwoners.
Niet van toepassing
Zorgzame stad
Uitgangspunten:
- “Er meer aandacht is voor preventie omdat voorkomen
vaak beter is dan genezen”
Inkomensondersteunende maatregelen dragen bij aan het
kunnen rondkomen van mensen. Dit versoberen heeft effecten
op het kunnen rondkomen van inwoners en daarmee op hun
mogelijkheden om voor zichzelf en een ander te zorgen. Met
name voedsel, maar ook basale hygiëneproducten, is een
belangrijke basisvoorziening voor gezond blijven. Passende en
goede kleding maakt deelname aan de samenleving een stuk
makkelijker, deelname voorkomt eenzaamheid, isolatie en
daarmee klachten op het gebied van (psychische) gezondheid
(zie ook hieronder, in het kader van meedoen).
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Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie

Sociale stad
Voor ons telt iedereen mee. Onze ambitie: alle inwoners kunnen
meedoen, financieel rondkomen en kansrijk opgroeien en voelen
zich verbonden met onze stad.
Het verminderen of afschaffen van de financiële ondersteuning
aan voedsel en kledinginitiatieven kan er op termijn toe leiden
dat deze initiatieven ophouden te bestaan omdat ze kosten voor
accommodatie niet meer op kunnen brengen en/of hun donaties
daar aan opgaan. Dat betekent dat deze voorzieningen niet meer
beschikbaar
zijn
voor
mensen
met
een
laag
inkomen/schuldhulptraject.
Dat kan direct wat betekenen voor de fysieke gezondheid
(voedsel en basale hygiëneproducten) als op termijn de gehele
gezondheid. Passende en goede kleding maakt deelname aan
sociaal verkeer vele malen makkelijker dan als je je schaamt voor
de kleren die je moet dragen en je je mede daardoor afsluit voor
sociale contacten. Speelgoed levert een belangrijke bijdrage aan
de ontwikkeling van een kind.
Het vinden en binden van vrijwilligers kan lastig zijn. Als de
vrijwilligersinitatieven verdwijnen zijn deze vaak niet makkelijk
opnieuw opgestart.
Al deze maatregelen treffen mensen met een smalle beurs en in
sommige gevallen ook mensen met een smalle beurs en een
slechte gezondheid.
3

3a.
Overige maatregelen minimabeleid – Doe mee(r) regeling
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
A. Stoppen met de Doe mee(r) regeling
B. Verlagen budget Doe mee(r) regeling met 50%
Vanuit de Doe mee(r) regeling krijgen jaarlijks ongeveer 150
zelfstandig wonende ouderen met een laag inkomen een
eenmalige bijdrage van 120 euro. Met dit bedrag kunnen ze
sociale activiteiten bekostigen.
Het bedrag is nu net toereikend voor alle aanvragen die gedaan
worden.
(Het bedrag is de afgelopen jaren een aantal keer verhoogd door
toename in aanvragen).
Opbrengst
Doe mee(r) regeling (2020)
A. Totaalbedrag:
22.000 euro
B. Totaalbedrag:
11.000 euro
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Bij besluitvorming medio 2020 invoering per 1 januari 2021.
ElkWelzijn als uitvoerder.
Eventueel ook de lokale ouderenbonden.
Technisch makkelijk.
Verwachting is maatschappelijke onrust.
Juist ook bij verlaging, omdat het bedrag nu net toereikend is,
(afgelopen jaren aantal keer verhoogd om aanvragen te kunnen
faciliteren) dus dat betekent dat van de mensen die het nu wel
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Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

krijgen of de helft het niet meer krijgt, of het individuele bedrag
van 120 euro naar 60 euro gaat… De vraag is of dat nog opweegt
tegen de administratieve lasten die gepaard gaan met de
regeling.Of dat er dan voor een andere invulling gekozen moet
worden.
Afhankelijk van keuze.
Afschaffen vraagt een beetje beleidscapaciteit. Goede
communicatie is wel essentieel en gaat tijd kosten, voor de
doelgroep is dit geen makkelijke boodschap om te verteren.
Verlagen betekent meer beleidscapaciteit omdat dan onderzocht
moet worden of de huidige regeling op de schop moet en zo ja
wat dan het beste alternatief is. En ook hier is goede
communicatie met de doelgroep van belang.
Niet van toepassing
Zorgzame stad
Uitgangspunten:
- “Er meer aandacht is voor preventie omdat voorkomen
vaak beter is dan genezen”
Inkomensondersteunende maatregelen dragen bij aan het
kunnen rondkomen van mensen. Dit versoberen heeft effecten
op het kunnen rondkomen van inwoners en daarmee op hun
mogelijkheden om voor zichzelf en een ander te zorgen. Het
beperkt voor de doelgroep ouderen met een laag inkomen de
mogelijkheid om mee te kunnen doen (zie ook hier onder).
Sociale stad
Voor ons telt iedereen mee. Onze ambitie: alle inwoners kunnen
meedoen, financieel rondkomen en kansrijk opgroeien en voelen
zich verbonden met onze stad.

Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Het beëindigen of verminderen van de Doe mee(r) regeling
beperkt het kunnen meedoen van zelfstandig wonende ouderen
met een laag inkomen, de verwachting is dat deze doelgroep in
omvang nog iets gaat toenemen.
Deze regeling is ook een belangrijk instrument om bij deze, vaak
kwetsbare, doelgroep binnen te kunnen komen, dat verdwijnt
dan ook. Risico dat deze groep uit het zicht verdwijnt en pas
weer verschijnt bij ernstige problematiek.
Deze groep wordt/kan ook getroffen door het afschaffen van de
vergoeding
eigen
bijdrage
Wmo/duurdere
ziektekostenverzekering.
Vanuit cijfers van www.waarstaatjegemeente.nl weten we dat
we een bovengemiddeld aantal ouderen hebben in de gemeente
met een laag inkomen (terwijl we op alle andere fronten qua
inkomen en minima gunstiger zitten dan het landelijk
gemiddelde).
Deze maatregel treft oudere mensen met een smalle beurs en in
sommige gevallen ook mensen met een smalle beurs en een
slechte gezondheid.
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Voorgestelde categorie

3

3c.
Overige maatregelen minimabeleid – Collectieve Ziektekostenregeling
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
1. Bijdrage premie collectieve ziektekostenverzekering
afschaffen.
Opties zijn:
A Geen gemeentelijke bijdrage meer, mensen betalen premie
volledig zelf.
(op dit moment circa 1.000 verzekerden, waarvan circa 300
onder de 18, die gratis zijn meeverzekerd).
 voor 447 mensen betekent dat 100 euro extra per jaar
(2019, aanvulling pakket 1 of 2).
 voor 213 mensen betekent dat 420 euro extra per jaar
kwijt zijn
(2019, aanvulling pakket 3).
Bij pakket 3 is het eigen risico meeverzekerd. Dit is
aantrekkelijk voor mensen met laag inkomen én grote
zorgvraag. De collectieve ziektekostenverzekering en
gemeentelijke bijdrage op de premie is ooit ook ingezet
als vervanging van een landelijke regeling voor chronisch
zieken. En als middel om de uitgaven bijzondere bijstand
voor medische kosten te beperken.
B. Inkomensgrens verlagen van 120% naar 110% bijstand
Op basis van een steekproef lijkt het erop dat 95% van de
huidige gebruikers een inkomen heeft tot 110%. De
besparing is dus vermoedelijk minimaal.
C. Percentage meebetalen verlagen met 50%
- Nu voor pakket 1 8,40 euro pm wordt 4,20 euro pm
- Nu voor pakket 2 8,40 euro pm wordt 4,20 euro pm
- Nu voor pakket 3 34,98 euro pm wordt 17, 50 euro
pm
Opbrengst
Bijdrage premie collectieve ziektekostenverzekering afschaffen
(2019)
Optie A Totaalbedrag:
130.000 euro
Optie C 447 x 50,40 = 22.528, 80
213 x 210,- = 44.730,-Samen
= 67.258,80 euro
Tijd
Bij besluitvorming voor 1 juli 2020; Vanaf kalenderjaar 2021
Anders jaar erna.
Betrokken partijen
Menzis; BsenF.
Complexiteit
Laag.
Transitiekosten
Beleidscapaciteit om afspraken aan te passen in 2020.
Uitvoeringscapaciteit om vragen van individuele inwoners te
beantwoorden.
Vanaf eind 2020/eerste kwartaal 2021.
We verwachten veel onrust onder de gebruikers.
Relatie met hoofdlijnen uit
Niet van toepassing
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stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Zorgzame stad
Uitgangspunten:
- “Er meer aandacht is voor preventie omdat voorkomen
vaak beter is dan genezen”
Inkomensondersteunende maatregelen dragen bij aan het
kunnen rondkomen van mensen. Dit versoberen heeft effecten
op het kunnen rondkomen van inwoners en daarmee op hun
mogelijkheden om voor zichzelf en een ander te zorgen.
Het gaat ook tegen het accent in dat de raad heeft gelegd op
vroegsignalering van schulden, juist ook om schulden te
voorkomen.
Sociale stad
Voor ons telt iedereen mee. Onze ambitie: alle inwoners kunnen
meedoen, financieel rondkomen en kansrijk opgroeien en voelen
zich verbonden met onze stad.

Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie

De maatregel treft zo’n 1.000 inwoners, waarvan zo’n 300 onder
de 18 jaar (die zijn gratis aanvullend meeverzekerd).
Het
gebruik
van
de
aanvullende
collectieve
ziektekostenverzekering kan gaan afnemen omdat mensen de
hogere premie niet kunnen of willen betalen. We zien juist dat
deze voorziening op dit moment het meest gebruikt en het best
bekend is onder de doelgroep. Hij is ook bedoeld als
voorliggende maatregel voor de bijzondere bijstand/chronisch
zieken en kan worden ingezet als voorliggende voorziening voor
de eigen bijdrage Wmo.
Het dalen van het gebruik van de collectieve
ziektekostenverzekering kan er toe leiden dat mensen met een
laag inkomen een slechtere gezondheid krijgen door het
uitstellen of niet stellen van een zorgvraag (medisch of wmo).
Een slechtere gezondheid heeft een bewezen effect op
participatie in de samenleving en welzijn en het voeren van een
(financieel) huishouden.
De vraag is of de zorgverzekeraar nog een collectieve
zorgverzekering wil aanbieden als de gemeente niet meer
meebetaald aan de premie.
Samenwerking met Menzis op andere gebieden (o.a. preventie
coalitie) kan een knauw krijgen.
We verwachten veel maatschappelijke onrust onder de
doelgroep.
Mensen met een laag inkomen en een grotere zorgvraag kunnen
zich minder goed verzekeren met gevolgen voor de kosten die ze
moeten maken c.q. zorg mijden.
3

3d.
Overige maatregelen minimabeleid – Eigen bijdrage Wmo
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Vergoeding eigen bijdrage WMO bij laag inkomen stoppen
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Opbrengst

A. Geen vergoeding meer voor de eigen bijdrage Wmo bij een
laag inkomen.
Dat betekent dat iedereen die een Wmo-voorziening krijgt 19
euro per maand gaat betalen. We weten dat een groot deel van
de huidige ontvangers van de vergoeding voor eigen bijdrage
Wmo alleenstaande ouderen zijn met dus een WMO-indicatie;
zij moeten met vaak een bestedingsruimte van max 200 euro per
maand tzt 19,00 per maand zelf gaan betalen.
Alternatief voor inwoners: Op dit moment wordt vanuit de
aanvullende collectieve zorgverzekering ook 300 euro per jaar
vergoedt voor de eigen bijdrage Wmo-voorziening. Dit is per
huishouden. Een huishouden waarbij 1 persoon wmo-indicatie(s)
heeft is jaarlijks 228 euro kwijt en blijft binnen die 300. Een
huishouden waarbij 2 personen wmo-indicatie(s) hebben is per
jaar 456 euro kwijt en betaald dus 156 euro extra op jaarbasis.
Aanvullend hierop: vergoeding eigen bijdrage Wmo terug naar
de bijzondere bijstand, zodat je voor die 156 euro eventueel
aanvullende bijstand kan bieden. Inschatting is 125 aanvragen
hiervoor, kosten 20.000 euro.
Risico: de vraag is hoe lang de collectieve verzekering dit blijft
dekken. Er is afgelopen jaar al een discussie over geweest.
B. Inkomensgrens verlagen van 120% naar 110% bijstand
De gemeente beschikt niet zelf over de inkomensgegevens van
Wmo-cliënten. Het CAK voert de controle en regeling uit. We
weten dus niet hoeveel mensen tussen de 110% en 120% zitten
en wat de besparingen zijn van deze maatregel.
C. De vergoeding verlagen.
Dit levert extra administratie (qua facturering en innen) op
waardoor de besparing waarschijnlijk minimaal is.
Vergoeding eigen bijdrage WMO (2020)
Totaalbedrag:
+/- 1100.000 euro
Bij toch gedeeltelijk vergoeding via bijzondere bijstand: +/70.000
Extra uitgaven/extra capaciteit.

Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Vanaf 2021
CAK (voert nu huidige regeling uit).
Laag qua feitelijke uitvoering.
Inschatting is wel onrust onder cliënten en een hoop extra uren
om cliënten uitleg te geven over… (geldt eigenlijk ook voor
collectieve ziektekostenverzekering).

Transitiekosten

Beleidscapaciteit.
Bij aanvullende optie uitvoeringscapaciteit bijzondere bijstand.
En uitvoerende capaciteit voor informeren/beantwoorden
vragen cliënten.

1

Inschatting; In 2020 gem 450 gebruikers x. 19 euro x 12 maanden x 500 = 102.600 euro.
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Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Niet van toepassing.
Zorgzame stad
Uitgangspunten:
- “Er meer aandacht is voor preventie omdat voorkomen
vaak beter is dan genezen”
Inkomensondersteunende maatregelen dragen bij aan het
kunnen rondkomen van mensen. Dit versoberen heeft effecten
op het kunnen rondkomen van inwoners en daarmee op hun
mogelijkheden om voor zichzelf en een ander te zorgen.
Het gaat ook tegen het accent in dat de raad heeft gelegd op
vroegsignalering van schulden, juist ook om schulden te
voorkomen.
Sociale stad
Voor ons telt iedereen mee. Onze ambitie: alle inwoners kunnen
meedoen, financieel rondkomen en kansrijk opgroeien en voelen
zich verbonden met onze stad.

Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Het gebruik van de Wmo onder mensen met een laag inkomen
kan gaan afnemen/zorg vermijden omdat mensen:
- Geen gebruik willen (of kunnen) maken van de
collectieve ziektekostenverzekering en dus de eigen
bijdrage Wmo niet kunnen terugvragen bij de
verzekering/zelf moeten betalen.
Dit scenario wordt reëeler als we de gemeentelijke
bijdrage in de premie van de collectieve
ziektekostenverzekering verlagen of zelfs afschaffen.
- De eigen bijdrage moeten voorschieten en het dan pas
kunnen terugvragen bij de verzekering (nu krijgen
mensen een nulfactuur en verrekenen wij met het CAK).
Wmo- cliënten met een laag inkomen krijgen te maken met een
administratieve last die ze nu niet hebben, dat kan leiden tot een
grotere druk op formulierenbrigade, begeleiders en/of stress bij
cliënten die dit niet goed kunnen overzien.
Zorg mijden waar het wel nodig is kan leiden tot hogere
zorgkosten op de langere termijn.
Risico dat zorgverzekeraar vergoeding uit pakket haalt en dat
daarmee de kosten voor inwoners met een laag inkomen en een
Wmo-voorziening hoger worden
Zie hierboven.

3

3e.
Overige maatregelen minimabeleid – Moneyfit
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Inzet Moneyfit stopzetten.
Stichting Geldfit beheert voor ons de website moneyfit waarop
jongeren informatie kunnen vinden over geldzaken en via de
27

Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

chat vragen kunnen stellen of een afspraak kunnen maken met
een schuldhulpmaatje. Ze promoten zichzelf actief in
Culemborg door middel van social media.
Moneyfit
5.000
In te voeren per 2021
Schuldhulpmaatje Culemborg en stichting Geldfit
Laag
Nauwelijks
Niet van toepassing
Zorgzame stad
Uitgangspunten:
- “Er meer aandacht is voor preventie omdat voorkomen
vaak beter is dan genezen”
De website is een preventief middel in die zin dat het jongeren
actief van informatie voorziet over geldzaken en de
mogelijkheid biedt om, anoniem, vragen te stellen.
Het past ook bij het accent in dat de raad heeft gelegd op
vroegsignalering van schulden, juist ook om schulden te
voorkomen.
Sociale stad
Voor ons telt iedereen mee. Onze ambitie: alle inwoners kunnen
meedoen, financieel rondkomen en kansrijk opgroeien en
voelen zich verbonden met onze stad.

Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Moneyfit biedt specifiek voorlichting over geldzaken voor
jongeren. Het beëindigen van deze voorziening betekent dat
we hier geen voorziening meer voor hebben voor jongeren.
Niet rechtstreeks, draagt wel bij aan financiële vaardigheid
jongeren en daarmee het voorkomen van geldproblemen.

Voorgestelde categorie

3

3f.
Overige maatregelen minimabeleid – Jeugdfonds Sport en Cultuur
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
A.Stoppen financiële bijdrage aan Jeugdfonds Sport, Cultuur en
Zwemmen
B.Verlagen financiële bijdrage Jeugdfonds Sport, Cultuur en
Zwemmen met 50%
Jeugdfonds heeft in 2018 ongeveer 270 kinderen uit gezinnen
met een laag inkomen financieel ondersteunt in hun deelname
aan sport, cultuur of zwemles.
De gemeentelijke bijdrage wordt betaald uit de Klijnsmagelden,
deze zijn bedoelt voor kinderen in gezinnen met een laag
inkomen. De gemeente heeft echter complete beleidsvrijheid bij
de inzet van deze gelden.
Het overgrote deel van de gelden voor het jeugdfonds wordt
jaarlijks besteed, eventuele restbedragen worden meegenomen
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naar een volgend jaren, om schommelingen in aanvragen en
kosten op te vangen.
(in 2019 heeft het aantal zwemaanvragen bv stilgelegen door de
situatie rondom het zwembad, de verwachting is dat in 2020 we
meer aanvragen gaan zien).

Opbrengst
Tijd

Betrokken partijen

Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

A. We kunnen de financiële bijdrage van de gemeente
stopzetten.
De kans is groot dat het Jeugdfonds dan stopt met
dienstverlening in de gemeente Culemborg en dat er een
financiële drempel ontstaat voor kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen om mee te doen aan sport, cultuur of zwemles.
De enige wijze waarop de dienstverlening door kan gaan is als
bijvoorbeeld het fonds van het Elizabeth Weeshuis een
overeenkomst wil aangaan met het Jeugdfonds (of de gemeente
en de gemeente met het Jeugdfonds) voor kinderen in
Culemborg.
B. We kunnen de financiële bijdrage van de gemeente verlagen
met 50%
De dienstverlening van het Jeugdfonds blijft dan door gaan in
Culemborg maar we kunnen mogelijk minder kinderen helpen.
We zouden lokale fondsen kunnen vragen om een aanvullende
financiële bijdrage.
A. Totaalbedrag:
95.000 euro
B. Totaalbedrag:
47.500 euro
Bij besluitvorming half 2020 ingaan per 1 januari 2021
We moeten voor kalenderjaar 2021 weer nieuwe afspraken
maken, die lopen meestal 4 jaar.
Jeugdfonds, intermediairs Jeugdfonds (30 personen).
Op de tweede hand ook sportclubs, zwembad en
cultuuraanbieders.
Mogelijk van invloed op activiteiten brede school.
En eventueel fondsen.
Technisch relatief makkelijk.
Wel kans op maatschappelijke onrust, niet alleen bij
intermediairs en gezinnen, maar mogelijk ook sportclubs,
zwembad en cultuuraanbieders.
Beleidscapaciteit bij afronden/wijzigen afspraken en overleg
fondsen.
Bij doorvoer capaciteit rondom communicatie/beantwoorden
vragen.
Niet van toepassing
Zorgzame stad
Uitgangspunten:
- “Er meer aandacht is voor preventie omdat voorkomen
vaak beter is dan genezen”
Inkomensondersteunende maatregelen dragen bij aan het
kunnen rondkomen van mensen. Dit versoberen heeft effecten
op het kunnen rondkomen van inwoners en daarmee op hun
mogelijkheden om voor zichzelf en een ander te zorgen.
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In dit geval kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
minder makkelijk meedoen, en minder makkelijk hun talenten
ontwikkelen en minder kansrijk opgroeien (zie hieronder).
Sociale stad
Voor ons telt iedereen mee. Onze ambitie: alle inwoners kunnen
meedoen, financieel rondkomen en kansrijk opgroeien en voelen
zich verbonden met onze stad.
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Het afschaffen of beperken van ondersteuning door het
Jeugdfonds betekent dat kinderen in gezinnen met een laag
inkomen minder of niet kunnen deelnemen aan sport, cultuur en
zwemles.
Het zou kunnen dat een deel opgevangen wordt door fondsen
zoals het fonds van het Elizabeth Weeshuis, maar zeker is dat
niet.
Dit heeft ook effect op sportverenigingen, zwembad en
cultuuraanbieders.
Deze maatregel treft mensen, kinderen, in gezinnen met een
smalle beurs.

Voorgestelde categorie

3

3g.
Overige maatregelen minimabeleid – Ondersteuning door vrijwilligers
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
A. Financiële bijdrage formulierenbrigade beëindigen
B. 1 Financiële bijdrage aan schuldhulpmaatje Culemborg
beëindigen
2. Financiële bijdrage aan schuldhulpmaatje Culemborg
verminderen
De vrijwilligers van de formulierenbrigade hebben nu een
betaalde coördinator, dit kost 13.000 euro. De
formulierenbrigade heeft twee keer in de week een goed
bezocht inloopspreek uur.
Het aantal uren van de coördinator verminderen heeft weinig
meerwaarde, de uren die er nu op zitten worden al als zeer
beperkt ervaren. We zijn al teruggegaan van ruim 8 uur per week
naar 4 uur per week. De keus is, je doet het of je doet het niet.
Schuldhulpmaatje Culemborg krijgt 12.500 euro voor het
opleiden van maatjes.
Ze hebben in 2019 circa 100 inwoners geholpen.
Beide organisaties hebben hun eigen insteek, maar werken wel
samen en verwijzen naar elkaar. Beiden helpen inwoners met
financiële vragen, met name ook laaggeletterde inwoners.
De een heeft een open inloop spreekuur voor financieeladministratieve ondersteuning (deels vervanging van sociaal
raadsliedenwerk) (formulierenbrigade)
De ander komt bij mensen thuis en loopt mee bij het op orde
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Opbrengst

Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

brengen van de financiële administratie en het oplossen van
schulden en sluit op een gegeven moment het contact ook weer
af (schuldhulpmaatje).
A. Formulierenbrigade
13.000 euro
B. 1 Schuldhulpmaatjes (100%) 12.500 euro
2 Schuldhulpmaatjes (50%) 6.250 euro
Dus
Of totaal 25.500 euro
Of totaal 19.250 euro
Bij besluitvorming medio 2020 invoer per 1 januari 2021
Schuldhulpmaatje Culemborg en de Formulierenbrigade
(ElkWelzijn)
Qua technisch uitvoering laag.
Bij volledige beëindiging wel kans op onrust onder betrokken
partijen, cliënten maar ook bijzondere
bijstand,schuldhulpverleners, budgetcoach en sociaal wijkteam
omdat deze ondersteunende voorzieningen dreigen te
verdwijnen.
Stukje beleidscapaciteit voor besluitvorming, maar ook voor
communicatie.
Grote kans op toenemende druk op team financiële
ondersteuning inwoners en sociaal wijkteam door wegvallen
voorliggende voorzieningen formulierenbrigade en
schuldhulpmaatjes.
Niet van toepassing.
Zorgzame stad
Uitgangspunten:
- “Er meer aandacht is voor preventie omdat voorkomen
vaak beter is dan genezen”
Inkomensondersteunende maatregelen dragen bij aan het
kunnen rondkomen van mensen. Dit versoberen heeft effecten
op het kunnen rondkomen van inwoners en daarmee op hun
mogelijkheden om voor zichzelf en een ander te zorgen.
Het gaat ook tegen het accent in dat de raad heeft gelegd op
vroegsignalering van schulden, juist ook om schulden te
voorkomen.
Sociale stad
Voor ons telt iedereen mee. Onze ambitie: alle inwoners kunnen
meedoen, financieel rondkomen en kansrijk opgroeien en voelen
zich verbonden met onze stad.

Maatschappelijke effecten

Schuldhulpmaatjes zijn een belangrijke voorliggende voorziening
en een belangrijke aanvullende voorziening op schuldhulp.
Het afschaffen van de financiële bijdrage van de opleiding van
een schuldhulpmaatje kan ertoe leiden dat er minder of geen
schuldhulpmaatjes meer worden opgeleid en dat er op den duur
geen vrijwilligers meer zijn om inwoners te helpen bij het op
orde brengen van hun financiële huishouding/stabiliseren. Deze
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inwoners kunnen dan verder in de problemen komen en het kan
langer duren voordat ze in aanmerking komen voor een
schuldhulpverleningstraject.
Tegelijkertijd is de kans groot dat de wachtlijsten voor
schuldhulpverlening toenemen omdat de schuldhulpverleners
taken moeten gaan doen die nu ook door vrijwilligers kunnen
worden gedaan.
De formulierenbrigade zijn een belangrijke voorliggende
voorziening om inwoners met administratieve vragen te helpen,
waaronder het aanvragen van toeslagen, bijzondere bijstand, het
lezen en begrijpen van brieven van zorginstanties etc.
Het afschaffen van de betaalde coördinatie op de
formulierenbrigade kan ertoe leiden dat de kwaliteit van de
dienstverlening van deze vrijwilligers terugloopt en dat de
voorziening op den duur verdwijnt. Mensen die moeite hebben
met administratie, internet en aanvraagformulieren kunnen dan
geen hulp meer krijgen van een vrijwilliger. Dit kan leiden tot
meer inwoners met financiële problemen en/of een grotere druk
op betaalde hulpverleners om deze taken over te nemen.
Het vinden en binden van vrijwilligers kan lastig zijn. Als de
vrijwilligersinitatieven verdwijnen zijn deze vaak niet makkelijk
opnieuw opgestart.
Effect op individuele
inkomensverdeling

Al deze maatregelen treffen mensen met een smalle beurs en in
sommige gevallen ook mensen met een smalle beurs en een
slechte gezondheid.

Voorgestelde categorie

3

3h.
Overige maatregelen minimabeleid – Stichting Leergeld
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
A. Beëindigen financiële bijdrage Stichting Leergeld
B. Verlagen financiële bijdrage Stichting Leergeld met 50%
Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen mee te doen op en rond onderwijs. Het gaat dan om
een financiële bijdrage voor een fiets of een laptop of tablet.
Stichting Leergeld heeft in 2018 312 kinderen in Culemborg
geholpen. Waar mogelijk verwijst de stichting naar
mogelijkheden die
scholen bieden voor financiële
ondersteuning.
De gemeentelijke bijdrage wordt betaald uit de klijnsma-gelden,
die ook bedoeld zijn voor kinderen in gezinnen met een laag
inkomen. De gemeente heeft volledige beleidsvrijheid bij het
inzetten van deze middelen.
Het stoppen met de financiële bijdrage van de gemeente
betekent dat Stichting Leergeld in principe geen Culemborgse
kinderen meer helpt, tenzij bijvoorbeeld het Elizabeth Weeshuis
een financiële bijdrage wil leveren voor kinderen in Culemborg.
32

Opbrengst

Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Het verlagen van de financiële bijdrage van de gemeente
betekent dat Stichting Leergeld minder kinderen kan helpen in
Culemborg, tenzij fondsen een aanvulling willen doen.
Stichting Leergeld (2020)
A. Totaalbedrag:
20.000 euro
B. Totaalbedrag 50% korting
10.000 euro.
Bij besluitvorming half 2020 realisatie mogelijk per 1 januari
2021
Stichting Leergeld en eventueel fondsen en scholen.
Technisch relatief makkelijk.
Beleidscapaciteit bij afronden/wijzigen afspraken en overleg
fondsen en scholen.
Capaciteit rondom communicatie/beantwoorden vragen.
Niet van toepassing.
Zorgzame stad
Uitgangspunten:
- “Er meer aandacht is voor preventie omdat voorkomen
vaak beter is dan genezen”
Inkomensondersteunende maatregelen dragen bij aan het
kunnen rondkomen van mensen. Dit versoberen heeft effecten
op het kunnen rondkomen van inwoners en daarmee op hun
mogelijkheden om voor zichzelf en een ander te zorgen.
In dit geval kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
minder makkelijk meedoen, en minder makkelijk hun talenten
ontwikkelen en minder kansrijk opgroeien (zie hieronder).
Sociale stad
Voor ons telt iedereen mee. Onze ambitie: alle inwoners kunnen
meedoen, financieel rondkomen en kansrijk opgroeien en voelen
zich verbonden met onze stad.

Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Het afschaffen of beperken van ondersteuning door stichting
Leergeld kan betekenen dat kinderen in gezinnen met een laag
inkomen minder makkelijk kunnen deelnemen aan onderwijs
door bijvoorbeeld het ontbreken van een fiets of digitale
leermiddelen, c.q. daarin afhankelijk zijn wat scholen daar zelf in
aanbieden.
Het zou kunnen dat een deel opgevangen wordt door fondsen
zoals het fonds van het Elizabeth Weeshuis, maar zeker is dat
niet.
Deze maatregel treft mensen, kinderen, in gezinnen met een
smalle beurs.

Voorgestelde categorie

3

4.
Verminderen ureninzet ketenregie
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Verminderen ureninzet ketenregie.
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Ketenregie houdt zich bezig met complexe casuïstiek op het gebied
van het sociaal domein en/of veiligheid. Dit betreft zowel
procesregie en overbruggingszorg in complexe meervoudige
problematiek alsook de beleidsmatige verantwoordelijkheid
rondom geëscaleerde zorg (Wet verplichte GGZ, Sluitende aanpak
personen verward gedrag) en het vertolken van een aanjagersrol
(donkerrood, jeugdoverleg, AVE systematiek, gegevensuitwisseling
in het kader van zorg en veiligheid).
Met betrekking tot procesregie en overbruggingszorg bij casuistiek
met complexe meervoudige problematiek betreft het per definitie
casussen, waar geen reguliere processen voor zijn of waar de
reguliere zorg onvoldoende resultaat heeft geboekt of is
vastgelopen. Ketenregie functioneert in dit vacuum.
De casussen kenmerken zich door een hoog risico op (fysiek)
geweld, ordeverstoringen, overlast, maatschappelijke onrust
(begeleiding bij zedenzaken, radicalisering, etc) en/of andere
vormen van ernstig blijvend nadeel en ethische dilemma’s.
Er is op dit moment een vacature voor ketenregisseur (0,89 FTE).
Deze vacature niet invullen zou een besparing opleveren, echter
hierdoor kunnen er ook minder complexe casussen worden
opgepakt met navenante risico’s en is er geen ruimte voor niet
wettelijke taken (aanpak donkerrood, ontwikkeling AVE,
jeugdoverleg, gegevensuitwisseling in het kader van zorg en
veiligheid en overige beleidsaanbeveling/-taken).
Opbrengst

Tijd
Betrokken partijen

In 2021 en de navolgende jaren betreft dit €71.500.
De effecten van de maatregel zijn in niet alle gevallen te negeren
en leiden elders tot extra werkdruk (extra inzet SWT) of kosten (als
gevolg van maatschappelijke onrust, criminaliteit, overlast).
1 januari 2021
- Mensen met complexe problematiek op het gebied
van dakloosheid, psychatrie, verstandelijke beperking,
agressie, verslaving, huiselijk geweld en hun familie,
kinderen, huisgenoten;
- De stad (buren, winkeliers slachtoffers);
- De politie en de Team Veiligheid i.v.m toenemen
meldingen overlast en/of geweld;
- Sociaal Wijkteam, WMO en andere zorgpartijen binnen
het reguliere zorgproces omdat ze niet meer altijd
kunnen opschalen als ze dat nodig vinden;
- Het Sociaal Wijkteam in het bijzonder omdat bij hen in
de fase van doorontwikkeling de complexiteit van
aanmeldingen en het aantal aanmeldingen toe zal
nemen;
- Het bestuur, door een toename van het risico op
escalatie van bestuurlijk gevoelige casussen en doordat
de ambities op het verbeteren van de samenwerking
tussen veiligheid en sociaal domein (AVE, Achter de
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Complexiteit

Poort, sluitende aanpak, leertuin privacy ) slechter of
niet gerealiseerd kunnen worden;
- Partners in de acute en gedwongen zorg (Meldpunt
Bijzondere Zorg, Veiligheidshuis, VeiligThuis,
crisisdienst ProPersona, huisartsenpost) door afname
capaciteit de-escalerend werken;
- De resterende ketenregisseurs vanwege toegenomen
werkdruk en capaciteitsvraagstukken.
Complexiteit B.
Vanaf januari 2021 kunnen lopende afspraken, intern en met
ketenpartners, over niet wettelijke taken niet worden opgevolgd.
Nieuwe samenwerkingsafspraken over niet-wettelijke taken
kunnen niet worden aangegaan

Transitiekosten

Geen directe extra kosten.

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Ja.
De stadsvisie stelt dat Culemborg Nederland in het klein is, met
grootstedelijke problematiek, die we creatief willen aanvliegen. We
zijn niet bang om te experimenteren en verbinding staat centraal.
Ketenregie past in deze visie omdat het de verbindende schakel is
tussen zorg en veiligheid. Ketenregisseurs zoeken en vinden aan de
hand van casuïstiek creatieve lokale oplossingen voor taaie
landelijke problemen (verwarde personen, jeugdzorg,
politiecapaciteit). Met die oplossingen lopen we vaak vooruit op
maatschappelijke ontwikkelingen en dragen bij aan nieuw beleid
om de staande praktijk te verbeteren.
Daarnaast past het in de landelijke trend van ambulantisering en
sluitende aanpak personen verward gedrag.
Anderen gemeenten tuigen nu op wat wij reeds hebben. Soms
onder een andere noemer zoals procesregisseur, wijk-ggd-er etc.
maar allen in de rol om in het veranderende landschap,
regisserend, de-escalerend en verbindend te opereren in het onder
2 (maatregel) gesignaleerde vacuum.

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Ja.
Eén van de uitgangspunten van het raadsprogramma (zorgzame
stad) is dat we oprecht aandacht hebben voor de mens en dat de
mens voor de regels gaat. We willen verder gaan met het
ontschotten van organisaties en investeren in betere
samenwerking. Wij willen de verantwoording nemen voor goede
regie en ondersteuning.
Met het faciliteren van regievoering voor juist die inwoners die hier
zelf niet meer om kunnen of willen vragen kun je laten zien dat je
deze verantwoording serieus neemt. De regievoering over deze
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doelgroep is de kerntaak van ketenregie.
Maatschappelijke effecten

Dit type casuïstiek vergt een grote mate van overzicht op het
gehele netwerk, flexibiliteit, lokale aanwezigheid en crisisregie.
Juist om deze redenen is ketenregie in het leven geroepen.
Wanneer de taken (deels) bij andere functionarissen en/of
organisaties belegd gaan worden kan hieraan minder goed invulling
gegeven worden. De nadruk zal verschuiven van preventie naar
schadebeperking. Dit brengt een verhoogde kans op escalatie met
zich mee.
Dat kan tot gevolg hebben dat:
1. verwarde inwoners, uit een psychiatrische kliniek
worden ontslagen zonder goed geborgde optimale
opvolgzorg;
2. het langer duurt (of eerst escaleert in geweld) voordat
een verward of gewelddadig persoon wordt
opgenomen in een instelling (of opgepakt door politie);
3. er wellicht in enkele gevallen onnodig dakloosheid
ontstaat en/of dat deze langer duurt;
4. schrijnende situaties langer in stand blijven
(ouderenmishandeling, complexe jeugdzorg, ernstige
woningvervuiling);
5. bij dreigende maatschappelijke onrust (zedenzaken,
conflicten, ex TBS’ers) minder of geen capaciteit is om
preventief of bemiddelend te handelen;
6. demonstratievoorschriften, gebiedsverboden en
andere bestuurlijke juridische openbare orde
instrumenten niet of minder kunnen worden
opgesteld;
7. ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking
zorg- veiligheid (AVE systematiek, privacyleertuin, de
sluitende aanpak verwarde personen, wet verplichte
GGZ, aanpak donkerrood, jeugdoverleg) vertraging
oploopt of stil komt te vallen;
8. Dat er minder of geen tijd is om met behulp van
beleidsaanbevelingen en ervaringsdeling bij te dragen
aan het versterken van de reguliere processen.

Effect op individuele
inkomensverdeling

Ja.
Onze doelgroep heeft bijna zonder uitzondering een
inkomensprobleem. Via reguliere zorgprocessen is herstel hiervan
niet tot stand gekomen.
Zonder ketenregie kan het dus zijn dat deze inwoners geen
(volledig) inkomen verkijgen (in het geheel, of langer dan anders).

Voorgestelde categorie

3

5a.

Wmo/ jeugd – Tegengaan stapelingen jeugdhulp
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Begrotingsprogramma
Maatregel
Opbrengst

Tijd

Betrokken partijen

Complexiteit

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Zorgzame Stad
Tegengaan stapeling Jeugdhulp door Jeugdbescherming.
De inschatting is dat we een verlaging van 20% van de kosten
kunnen realiseren. Dat komt neer op een bedrag van € 25.000,per jaar vanaf 2021
Deze maatregel kan direct gestart worden, maar kost wel
personele inzet. Er is meer controle en opvolging van signalen
nodig.
Deze maatregel heeft direct effect op de relatie met
Jeugdbescherming.
De regio moet betrokken worden met het communiceren van
de gewenste afspraken. Het kan los van de andere gemeenten.
De complexiteit van deze maatregel is niet groot voor de
gemeente, indien we het zelf doen en niet samen met andere
gemeenten.
Er is personele inzet nodig om deze maatregel uit te voeren.
Hoe later je in 2020 start, hoe minder je kan besparen
Geen directe relatie. Deze maatregel is gericht op de uitvoering.
Geen directe relatie met het Raadsprogramma
We gaan beter toezien op de Jeugdhulp aan kwetsbare
kinderen die onder toezicht van Jeugdbescherming staan.
Niet van toepassing. De Jeugdwet kent geen inkomenstoets.

1

5b.
Wmo/ jeugd – Dagbehandeling LVB 0-5 jaar beperken
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Dagbehandeling van kinderen met een LVB beperken en/of
omzetten naar begeleiding.
Opbrengst
Op dit moment krijgt een aantal kinderen met een LVB een fors
aantal uren dagbehandeling. Daar dit te maximeren zou
mogelijk eenmalig van €150.000,- bespaard kunnen worden in
2020, inclusief terugvorderingen 2018/2019.
Structureel € 100.000 vanaf 2021.

Tijd

Betrokken partijen

Complexiteit

De nieuwe instroom voldoet ook aan de nieuwe regels. dus in
de toekomst gaan we minder geld uitgeven.
Dit kan op korte termijn ingevoerd worden, maar kost
personele inzet. Er moet voor alle betreffende dossiers
heronderzoeken gedaan worden.
De partijen die getroffen worden zijn de instellingen die de
behandeling leveren en de kinderen (en hun ouders) die de
behandeling krijgen.
Deze maatregel voor 2020 is niet complex.
Het terugvorderen van 2018/2019 is complexer, want
afhankelijk van de accountantscontrole van de boeken van de
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Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie

zorgaanbieder.
Er is ambtelijke capaciteit nodig om de heronderzoeken te
doen.
Hoe eerder we starten, des te groter de opbrengst.
Geen directe relatie
Geen directe relatie
De ouders van de kinderen die deze vorm van begeleiding
krijgen zijn gewend aan het comfort. Zij zullen moeten wennen
aan het feit dat hun kind niet meer de hele week als een soort
kinderopvang terecht kan.
Mensen met een smalle beurs kunnen getroffen worden als zij
de behandeling inzetten als kinderopvang. Zij zullen dan op een
andere manier opvang voor hun kind moeten bekostigen.
1

5c.
Wmo/ jeugd – Transitie Jeugdwet
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Transitie naar preventie van GGZ voor kinderen, zowel
generalistische basiszorg als specialistische zorg
Opbrengst
Dit is lastig te zeggen, maar als we er in slagen om een goed
preventief aanbod voor kinderen te hebben, kunnen de kosten
met 20% afnemen. Dat komt neer op een bedrag van €
450.000,- per jaar vanaf 2021 of 2022.
Tijd
Dit zal niet op korte termijn gerealiseerd worden. Hier is een
langdurig transitieproces door vele actoren voor nodig.
Betrokken partijen
Vooral de organisaties die preventieve activiteiten en zorg
bieden zijn van groot belang. De denken valt aan
welzijnsactiviteiten, activiteiten van scholen, De Brede School
en activiteiten van vrijwilligersorganisaties
Complexiteit
Het is complex om alle betrokkenen met dezelfde visie op
preventie te mobiliseren.
Voorwaarde is, dat preventieve veld anders en goed ingericht is.
lukt dat niet, dan besparen we niet. De POH jeugd of
vergelijkbare functie is hier essentieel in.
Transitiekosten
Ja, er is geld nodig voor de preventieve activiteiten. Daarnaast is
het belangrijk dat niet bezuinigd wordt op bestaande
succesvolle activiteiten.
Relatie met hoofdlijnen uit
Deze transitie past in de Stadsvisie.
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
Deze transitie staat ook benoemd in het Raadsakkoord.
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Het effect is dat er veel onderlinge afstemming en
samenwerking is tussen partijen en dat opgroeiende kinderen
(en/of hun ouders) zich veilig voelen om snel actie te
ondernemen als het even niet zo goed gaat.
Effect op individuele
Nee, dit is niet van toepassing.
inkomensverdeling
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Voorgestelde categorie

1

5d.
Wmo/ jeugd – Slimmer inkopen
Begrotingsprogramma
Bij inkoop actief meer sturen op lichte en kort-durende
producten in plaats van zwaardere langdurige zorgproducten.
Dit omhelst ook een verschuiving van specialistische zorg naar
regulier voor zorgaanbieders.
Maatregel
€ 100.000,- per jaar
Opbrengst
Het vergt inspanningen om verwijzers en aanbieders mee te
krijgen in deze ontwikkeling. De eerste effecten kunnen op
korte termijn te zien zijn.
Tijd
Huisartsen, scholen, Sociaal Wijkteam, Zorgaanbieders
Betrokken partijen
Het is complex omdat deze maatregelen alleen effect heeft als
we het voor elkaar krijgen om gezamenlijke urgentie te voelen.
dit betekent ook andere producten ontwikkelen door
zorgaanbieders en voorliggend veld.
Complexiteit
Er is geld nodig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen
Transitiekosten
N.v.t.
Relatie met hoofdlijnen uit
In feite is dit onderdeel van de transitie in het sociaal domein.
stadsvisie
Dit is een belangrijke doelstelling in het Raadsprogramma.
Relatie met hoofdlijnen
De maatschappelijke effecten zijn dat inwoners in een eerder
raadsprogramma
stadium hulp zoeken als hun kind (of gezin) problemen heeft.
Ze merken dat ze sneller geholpen worden.
Maatschappelijke effecten
Nee, dit is niet van toepassing.
Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

1

5e.
Wmo/ jeugd – PGB-controles
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
100% controle op PGB’s bekostigd voor zowel Jeugd als Wmo.
Opbrengst
Totale kosten alle PGB’s is €750.000,-. We willen een
structurele besparing van 5% in 2020 en 2021 behalen. Dit
doen we door de controle, maar ook door strenger beleid vanaf
2020.
Concreet € 40.000,- in 2020 en €40.000 in 2021, samen €80.000
totaal.

Tijd

Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten

Minder onzekerheid op de jaarrekening. Accountant merkt de
pgb steeds als onzekerheid aan, wegens te weinig controle.
Deze maatregel kan op korte termijn ingezet worden mits
voldoende capaciteit beschikbaar is.
Procedure voor controle nieuwe PGB’s Q2.
Deze maatregelen heeft vooral invloed op de ouders. Zij
beheren veelal de PGB’s.
Deze maatregel is niet complex.
Er is blijvend ambtelijke capaciteit nodig om de hercontroles te
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Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie

kunnen blijven doen.
N.v.t.
Geen specifieke relatie met het Raadsprogramma
De maatschappelijke effecten zijn beperkt.
De drempel voor PGB’s wordt hoger, omdat de vaardigheden
die horen bij een PGB ook om een hogere drempel vragen.
Het kan zijn dat hercontroles leiden tot stopzetten of verlagen
van een PGB dat wordt uitgevoerd door ouders, waardoor
inkomen wegvalt. PGB is echter ook niet bedoeld als vervanging
van inkomen.
1

5f.
Wmo/ jeugd – Aanscherpen beleidsregels GPK
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Aanscherpen beleidsregels Wmo gehandicapten Parkeerkaart
(GPK)
Aanpassen parkeerbeleid voor inwoners met GPK. Ook zij gaan
parkeerkosten betalen.
En mensen (deels)mee laten betalen aan keuring medisch
advies voor GPK
- iedereen die advies aanvraagt laten betalen
- iedereen die de GPK daadwerkelijk krijgt, laten betalen
(legeskosten)
Opbrengst

Rond € 5.000,- per jaar vanaf 2021
Parkeerautomaten altijd op 100 m afstand, van
parkeerplaatsen. door 3 uur ontheffing in binnenstad,
verminderd de opbrengst. Geen optie om die op te zeggen, zie
hieronder.

Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten

Maatschappelijke opbrengst is: gelijkheidsprincipe, aansluiten
bij landelijk beleid en beter gebruik openbare ruimte.
Q3 2020/ (beleidsregels moeten vastgesteld worden door
college)
Inwoners van Culemborg en gecontracteerde aanbieders van
ondersteuning
Niet complex: aanpassen beleidsregels GPK en implementeren
in de uitvoering
Niet complex: aanpassen Parkeerbeleid ( besproken met andere
afdeling)
Reguliere Personele capaciteit beleid Wmo
Capaciteit parkeerbeleid
Indien de ontheffing van 3 uur in de binnenstad opheft moet je
parkeermeters gaan verplaatsen. verplaatsten kost per
parkeermeter €5.000,- Plus Kosten voor veranderen borden en
verwijzingen.
Mogelijk meer aanvragen Bijzondere Bijstand
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Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie

Nee
n.v.t.


drempelverhogend voor het aanvragen van een GPK door
kosten medische keuring en op meer plekken betaald
parkeren
 Aansluiten bij gelijkheidsprincipe, aansluiten landelijk beleid
en beter gebruik openbare ruimte.
GPK wordt duurder, ook voor inwoners met een smalle beurs.
Parkeren gaat geld kosten, ook voor inwoners met GPK
Aanvragen Bijzondere bijstand zullen stijgen
1

5g.
Wmo/ jeugd – HO Kortdurend
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Ontmoedigingsbeleid kortdurende huishoudelijke
ondersteuning (HO). Kortdurend is korter dan 12 weken.
Opbrengst

Circa € 6000,- per jaar vanaf 2020
Gemiddeld 4 aanvragen per maand, waarvan we voor 2 deels of
geheel andere oplossingen weten te zoeken.

Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Uitvoering per direct, beleidsmatig Q1 2020
Inwoners
Eenvoudig in de uitvoering, al actief mee bezig
Complex, het is een wettelijke plicht, waarbij we mensen
andere ideeën aandragen. we streven naar 50% van de gevallen
de3els of geheel ontwijken van kortdurende HO.
Ambtelijke capaciteit, opstellen en beleid maken
Geen

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Niet van toepassing.
Er wordt een beroep gedaan op eigen kracht van inwoners. Zelf
organiseren van tijdelijke ondersteuning.
Niet specifiek

1

5h.
Wmo/ jeugd – Versis versoberen
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Versobering door: vermindering van algemene
puntbestemmingen, individuele puntbestemmingen.
Ritten binnen Culemborg, ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, door
‘Klaartje’ laten uitvoeren.
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Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Dit gaat wat opbrengen als het daadwerkelijk lukt om Klaartje
ritten te laten rijden die nu door Versis uitgevoerd worden.
Q4 2020
Inwoners, Klaartje, Versis, clientenraad
1e gesprekken hierover lopen met Klaartje. Verschillende
betrokken partijen, informeren van inwoners, afspraken met
verschillende partijen. Onderzoek moet plaatsvinden.
Klaartje zit vol. Nieuwe klaartje-bus nodig.

Transitiekosten

Capaciteit voor onderzoek en implementatie intern
Toename aanvragen Bijzondere Bijstand

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Klaartje krijgt meer ruimte zich te ontplooien.

Effect op individuele
inkomensverdeling

Door afname van puntbestemmingen moeten inwoners zelf
meer betalen als zij van deze puntbestemmingen gebruik
maken.
Dit kan zorgen voor meer aanvragen voor vergoeding bij
Bijzondere Bijstand.

Voorgestelde categorie

3

nee
Inwoners die nu ipv 1 uur van tevoren, 1 dag tevoren een rit
moeten boeken. Meer kosten door afname van
puntbestemmingen. Normale tarief moet worden betaald.
Versis die minder ritten binnen Culemborg gaat uitvoeren.
Klaartje: wordt niet ‘getroffen’ moeten wel anders gaan
organiseren. Staan hier open voor.

5i.
Wmo/ jeugd – Zorgaanbieders verminderen
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Zorgaanbieders verminderen in aantallen. Nu zijn er circa 300
Zorgaanbieders voor Jeugd en Wmo samen. Hierdoor is er
weinig contact met zorgaanbieders en binding tussen
zorgaanbieders en gemeente klein. Gevoel van ‘samen
verantwoordelijk te zijn’ vanuit zorgaanbieders is klein. Controle
op facturen en administratie is niet haalbaar. En specifieke
‘Culemborgse eisen’ meegeven voor controle en
beheersbaarheid is niet mogelijk. Er wordt door sommige
zorgaanbieders nu ruim gedeclareerd waar we geen invloed op
hebben.
Aanbieders, per maatwerkcategorie laten inschrijven met als
resultaat minder aanbieders en meer aanbieders uit deze regio.
Opbrengst
In directe zin geen financiële besparingen.
Indirect besparen we:
- op inzet personeel; efficiënter werken
- betere controle en monitoring mogelijk: kwalitatiever werken
- makkelijker afspraken maken met zorgaanbieders, waardoor
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beter contractbeheer mogelijk is
- beter overzicht voor inwoners
- betere sturing op kwaliteit aanbieder, betere kwaliteit aanbod,
mogelijk minder begeleiding nodig.
- Het zicht op de aanbieder geeft ons de mogelijkheid meer te
sturen op het doorzetten van cliënten naar zorgaanbieders met
lagere tarieven en gelijkwaardige kwaliteit
- minder productieverantwoordingen
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

2021
Zorgaanbieders, regio, beleidsmedewerker, consulent Wmo/
Jeugd
Complex
Afhankelijk van medewerking van betrokken partijen. Kunnen
wij als Culemborg niet op onszelf realiseren. Keuze gaan we het
zelf doen zonder regio of blijven we contractbeheer uitbesteden
aan de regio of elders.
Hoe meer contractbeheer we zelf doen, hoe meer capaciteit het
ons kost. daar tegenover staat minder regiokosten. Dit behoeft
nader onderzoek.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Door minder zorgaanbieders, bieden we minder keuzevrijheid.
Daar kunnen inwoners of specifieke doelgroepen moeite mee
hebben.
Vinden we de keuzevrijheid bij 50 zorgaanbieders voldoende?
Nee

1

5j.
Wmo/ jeugd – Zorgplafond
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Aanbrengen van budgetplafonds.
Twee opties
1 plafond per maatwerkvoorziening
2 plafond per zorgaanbieder
In beide gevallen lopen de wachtlijsten op.
Zoals nu georganiseerd is regio leidend. kunnen wij niet alleen
Vraag veel van ons interne systeem
Vaak zie je dat zorgplafonds weer opgerekt worden
Alternatief.
Monitoren op plafonds. Welke zorgaanbieder heeft welke
uitnutting en welke aanbieder zit richting een door ons intern
vastgesteld plafond en welke heeft ruimte. De verwijzing doen
naar de aanbieder met ruimte. Dit is dus geen formeel
vastgesteld Plafond. Dit doet wel wat met de keuzevrijheid van
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de inwoner
Opbrengst

Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Geen directe financiële opbrengst
Wel indirect. Door betere sturing en monitoring beter overzicht
en sturing op kwaliteit. Betekent in alle drie de gevallen niet dat
we minder zorg in kunnen zetten, hooguit wat rekken.
2021
Inwoners, zorgaanbieders, consulenten Wmo en Jeugd
Complex
Juridische consequenties van zorgplafonds dienen nog nader
uitgezocht te worden.
Het BMC-rapport adviseert dit niet te doen, omdat het een
schijnzekerheid geeft.
Ambtelijke interne capaciteit.
Mogelijk doorberekeningskosten regio, indien zij een nieuwe
structuur voor zorgaanbieders met plafonds moeten realiseren.
Nee
Nee
Zorgstop, mensen komen op een wachtlijst.
Een aantal kan mogelijk voor overlast gaan zorgen.
Zorg kan verzwaren doordat mensen langer moeten wachten.
Keuzevrijheid wordt minder.
Maatschappelijk kwetsbaren meer de dupe dan de mondigere
inwoners, omdat zij geen andere wegen kunnen bewandelen,
zowel juridisch als financieel.

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

1

5k.
Wmo/ jeugd – Zorgzwaarte
Begrotingsprogramma
Zorgzame Stad
Maatregel
Zorgaanbieders worden verplicht om naast specialistische zorg
ook voor reguliere zorg in te schrijven. Dit maakt dat er in zorg
kan worden afgebouwd als cliënt vooruitgaat in functioneren.
Opbrengst
Voor 3 à 4 grote aanbieders geldt dan dat zij meer cliënten op
reguliere (goedkopere) zorg gaan behandelen. Nu behandelen
zij mn of alleen specialistisch.
Van specialistisch naar regulier is €30,- per uur verschil.
Bijvoorbeeld x 2 uur per week voor een heel jaar is € 3.120 per
cliënt. We denken aan circa 5 cliënten bij Wmo, dus dat is circa
€15.000,- per jaar vanaf 2021

Tijd
Betrokken partijen

Om hoeveel cliënten dit zal gaan, is nu niet te voorspellen.
2021,
We zijn afhankelijk van de regio en de zorgaanbieders
Aanbieders, gemeente, inwoners, regio
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Complexiteit

Niet complex om door te voeren: zorgaanbieders op beide
inschrijven
Wel complex om daadwerkelijk cliënten in lichtere zorg te
krijgen.

Transitiekosten

Ambtelijke capaciteit gemeente + regio waar we afhankelijk
van zijn + tijd van zorgaanbieders.
Vanuit zorgaanbieders ‘minder zijn eigen ding’. Inschrijven op
alleen specialistisch is niet in het belang van inwoners, slechts
financieel voordelig.
n.v.t.

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Inwoners hoeven niet te wijzigen van zorgaanbieder bij
afschaling van zwaarte van zorg. = continuïteit van zorg.
Mogelijk gaan er vertrouwde zorgaanbieders afhaken. Dit geeft
tevens ruimte op de markt voor nieuwe zorgaanbieders.
Geen invloed daarop.

1

5l.
Wmo/ jeugd – Verlagen subsidie Linawijs
Begrotingsprogramma
Zorgzame stad
Maatregel
We verlenen een driejarige subsidie (t/m 2020) aan het
project/de voorziening Linawijs. Subsidieverlening voor 2021
e.v. is aan de orde. Concreet betekent deze voorziening dat we
zeer specifieke begeleiding (uit jeugdzorgbudget) verlenen
binnen een onderwijszorgtraject. Hiervoor gelden drie
verschillende tarieven per kind, afhankelijk van de
ontwikkelingsfase. Het jaarlijkse bedrag zal ongeveer op €
250.000 voor drie kinderen neerkomen. De verwachting is dat
dit bedrag door hogere kosten voor 2021 wel hoger zal
uitkomen. Het aantal tegelijkertijd deelnemende kinderen is
gemaximeerd op drie.
Opbrengst
Kinderen blijven een beroep doen op begeleiding en/of
behandeling. Er blijven dus kosten. Onze inschatting is dat een
andere vorm van begeleiding/behandeling een besparing kan
opleveren tot ongeveer € 75.000 op jaarbasis.
Tijd
Per 1 januari 2022
Betrokken partijen
De stichting linawijs als drager van deze
zorg/onderwijsvoorziening voor minderjarige kinderen. En
uiteraard in directe zin: drie cliënten.
Complexiteit
Bezuinigingen waarbij een zorgvuldig maar wel relatief kort
(bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen
Transitiekosten
Niet anders dan de inzet nu is.
Relatie met hoofdlijnen uit
Ja
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
Zeker met zorgzame stad. Citaat:
raadsprogramma
Met voorstellen te komen zodat alle kinderen geschikt, passend
onderwijsaanbod kunnen
krijgen;
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Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Dat wordt hier zeker mee bereikt, hoewel voor een zeer klein
aantal kinderen; echter wel kinderen die anders uit de boot
dreigen te vallen en sociaal geïsoleerd dreigen te raken.
Als we willen dat kinderen/jongeren met complexe
problematiek mee kunnen doen aan de samenleving en
enigszins zelfstandig(er) gaan functioneren, wordt met deze
voorziening bereikt:
dat drie mensen aan de samenleving kunnen deelnemen, een
(bescheiden) maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.
Mogelijk toekomstige kosten (WMO/participatie, etc.) kunnen
(enigszins) beperkt worden. Dat vervalt bij bezuinigen.
Daarnaast wordt een innovatie gestopt die in het kader van de
transformatie in de zorg en het onderwijs juist is gewenst.
Nee.
Drie cliënten worden – los van hun inkomenspositie – geholpen.
Indirect kan het wel gevolgen hebben voor mensen met een
smalle beurs omdat de afweging moet worden gemaakt of een
Innovatieve voorziening als Linawijs wordt gefinancierd danwel
er ingrepen plaats vinden in andere onderdelen van de zorg
(welke keuzes worden in het zorgbudget gemaakt…).

Voorgestelde categorie
6.
Sociaal ondernemers
Begrotingsprogramma
Maatregel
Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Maatschappelijke effecten

1

Zorgzame Stad
Geen (exploitatie) bijdrage meer voor sociaal ondernemers in
Culemborg
25.000,Per 2021
Subsidieontvangers
eenvoudig
nee

De raad heeft in het raadsprogramma aangegeven het sociaal
ondernemerschap te willen stimuleren.
De pilot sociaal ondernemers heeft inzichtelijk gemaakt dat het
voor sociaal ondernemers lastig is om de exploitatie rond te
krijgen. De inkoop van trajecten door Werkzaak, WLZ, WMO
geven vaak onzekere inkomsten terwijl de (kleine) ondernemer
wel het jaar rond de begeleiding beschikbaar moet hebben. Met
een gemeentelijke bijdrage tussen de 10.000,- en 25.000,wordt dit risico afgedekt.
Een steeds grotere groep inwoners door een beperking of
stoornis heeft moeite om mee te komen in de samenleving of
arbeidsmarkt. Trajecten bij sociaal ondernemers bieden een
beschermde omgeving waarin mensen dagstructuur krijgen,
betekenisvolle dagbesteding, in sommige gevallen weer
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Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie

arbeidsfit worden.
Het wegvallen van gemeentefinanciering kan leiden tot de
keuze van ondernemers om zich vanwege financiele
onzekerheid minder op deze groep te richten.
Door weer maatschappelijk mee te doen kunnen mensen hun
kansen vergroten in de samenleving. Dit kan betekenen dat
mensen terugkeren naar (beschermde) arbeid. Voor mensen
met een smalle beurs bieden deze plekken vaak één van de
weinige mogelijkheden zich te ontwikkelen.
3
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Sociale Stad
7.
Stoppen met bijdrage aan Peuterspeelzaalwerk
Begrotingsprogramm Sociale Stad
a
Maatregel
Afschaffen subsidie regulier peuterspeelzaalwerk
Afschaffing van de tegemoetkoming aan ouders die geen
kinderopvangtoeslag ontvangen van de belastingdienst (ofwel niet-KOT
ouders), om zodoende peuteropvang (voorschool) financieel toegankelijk te
houden.
Opbrengst
90.000,Tijd
Per 2021
Betrokken partijen
Er zijn twee partijen die een subsidie ontvangen:
 Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC) (
€57.000)
 Kinderopvang KaKa (€ 14.000)
(Afrekening vindt plaats o.b.v. verantwoording van subsidie)
Complexiteit
B
Transitiekosten
Nee
Relatie met
Niet direct een link.
hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met
hoofdlijnen
raadsprogramma

Uitgangspunten: “Er meer aandacht is voor preventie omdat voorkomen
vaak beter is dan genezen”
De voorschool is bij uitstek een instrument in de preventie laag; niet reactief
maar echt preventief nog voordat er problemen zijn.
Sociale stad: “Kansrijk Opgroeien”
De voorschool neemt een belangrijke plek in wanneer het gaat om kansrijke
leeromgeving voor jonge kinderen.

Maatschappelijke
effecten

 Kan een andere bestaande voorziening de functie van de geschrapte
voorziening over nemen (misschien omdat ze elkaar nu al overlappen)?
Kwetsbare kinderen met een taalachterstand worden bereikt via het
onderwijsachterstandenbeleid (VVE); voor hen is de voorschool
beschikbaar - met minimale eigen bijdrage. Deze voorziening blijft
gehandhaafd, omdat deze zit besloten in een doeluitkering van het rijk.
De doelgroepdefinitie van kinderen met een VVE-indicatie is ruim, en
overlapt daarom deels met de doelgroep Niet-KOT, maar is primair
gericht op kinderen met een taalachterstand.
 Welke bevolkingsgroepen of wijken worden het meest geraakt door de
maatregel? Niet –KOT ouders zijn niet per definitie huishoudens met
een smalle beurs, maar uit de verantwoording van de
peuteropvangpartijen blijkt dat relatief veel ouders met een laag
inkomen gebruik maken van deze regeling.
 Is dat doel heden ten dage nog relevant? Het heeft volgens VNG en Rijk
een groeiende relevantie. Om deze reden zijn n.a.v. landelijke
bestuurlijke afspraken extra structurele middelen beschikbaar gemaakt
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om het voorschoolbereik onder alle peuters te vergroten.2
Maatschappelijke effecten gebruik voorschool:
Voor kinderen
 Verhoging cognitieve vaardigheden
 Verhoging algemene basiskennis
 Beheersing taal
 Sociale vaardigheden
Voor ouders
 Arbeidsparticipatie verhoogd (onder vrouwen)
 Sociale participatie verhoogd (m.n. alleenstaande ouders)
Voor scholen
 Minder gedragsproblemen
 Ook zijn er aanwijzingen in de wetenschap dat als kinderen gebruik
maken van een hoge kwaliteit van kinderopvang er minder
verwijzingen naar speciaal onderwijs nodig zijn
Voor gemeenten
 Versterken preventieve inzet met als (mogelijk) gevolg minder
jeugdhulp.
Bronnen:
https://assets.kinderopvang.nl/p/393216//files/171212_Verwachte_
maatschappelijke_effecten_van_de_bestuurlijke_afspraken_%E2%80%98ee
n
_aanbod_voor_alle_peuters%E2%80%99.pdf

Effect op individuele
inkomensverdeling

De subsidie is specifiek bedoeld om de peuteropvang financieel toegankelijk
te houden voor ouders die geen tegemoetkoming ontvangen vanuit de
belastingdienst. In de praktijk betekent dit een tegemoetkoming aan nietwerkende ouders of alleenverdieners.
Dit zijn niet perse allemaal huishoudens met een smalle beurs, maar uit de
verantwoording van de peuteropvangpartijen blijkt dat relatief veel ouders
met een laag inkomen gebruik maken van deze regeling.
Je zou een afgeslankte regeling overeind kunnen houden voor inwoners die
onder de 120 % van het bijstandsniveau zitten en niet in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming van de belastingdienst. Via bijzondere bijstand
komen deze in aanmerking voor een bijdrage om de deelname aan
peuteropvang te stimuleren.

Voorgestelde
categorie

3

2

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2017/09/14/bestuurlijke-afsprakenvng-en-het-ministerie-van-szw
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8.
Stoppen met Natuur- en milieueducatie
Begrotingsprogramma
Sociale Stad
Maatregel
We heffen het werkbudget van Natuur- en Milieu Educatie
(NME) op. Dat betekent onder andere dat we stoppen met de
volgende taken:
- Het verstrekken van educatief materiaal aan alle
Culemborgse kinderopvangorganisaties (KO,
peuterspeelzaal), scholen (PO en VO) om hun onderwijs
inhoudelijk van input te voorzien (zoals lespakketten,
leskisten, materiaalzendingen)
- Het verzorgen van gastlessen
- Bijdragen aan het Brede School programma
- De jaarlijkse Natuurfeestdag
- Activiteiten organiseren op de kinderboerderij
- Communicatie over de kinderboerderij (zoals De
Heuvelkrant, De Heuvel website (van alle partners),
diverse uitingen)
- Deelname aan Landelijke Vereniging Gemeenten voor
Duurzame Ontwikkeling
- Bijeenkomsten organiseren voor de natuur- en milieu
contact-docenten die we op alle scholen hebben (4x per
jaar)
- Ondersteunen scholen bij certificering duurzame
gezonde scholen (ECO Schools, Gezonde school GGD)
- Materieel ondersteunen duurzame initiatieven
Opbrengst
Budget Lokaal Onderwijsbeleid
21.600 euro
Tijd
Betrokken partijen

Complexiteit

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

NME werkt in schooljaren, geen kalenderjaren. Dus per 1
september 2021 (start van schooljaar 2021-2022).
- Kinderen/jongeren en personeel van Culemborgse
kinderopvangorganisaties (KO, peuterspeelzaal), scholen
(PO en VO)
- Scholen
- Initiatiefnemers
- Brede School gastdocenten en kinderen die daarvan
gebruikmaken.
- Partners op Kinderboerderij (Syndion, Prezzent, SKPC)
- Inwoners, jong en oud, die kinderboerderij bezoeken
- Vrijwilligers Kinderboerderij

Categorie B/C. Jarenlange verwachtingen bij vooral de scholen,
vrijwilligers en kinderboerderij activiteiten maar ook
verwachtingen bij initiatiefnemers.
Mogelijk, nader onderzoeken.
Ja
Direct verbonden aan allerlei beleidsvelden (duurzaamheid,
biodiversiteit, energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid
preventie, afval, voedsel)
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Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie

Het wordt heel erg moeilijk om als het eenmaal is wegbezuinigd
dit weer terug te brengen. Hier liggen jarenlange relaties aan ten
grondslag. Vooral met de scholen en de vrijwilligers. Kinderen en
bezoekers van de kinderboerderij hebben minder/geen toegang
tot educatie over onderwerpen die voor hen van belang zijn
(zoals klimaatsverandering, energietransitie, biodiversiteit enz.).
Kennis over natuur en milieu wordt niet geborgd. Dat heeft
invloed op het preventieve effect wat ermee beoogd wordt.
Mogelijk. Omdat gezinnen op dit moment geen andere
mogelijkheden hebben om zonder betaling soortgelijke
activiteiten te kunnen bezoeken of materiaal tot zich te nemen.
Bovendien is het brede schoolprogramma daar juist voor
bedoeld.
2

9.
Beëindigen subsidie zwembad
Begrotingsprogramma
Sociale stad
Maatregel
Het sluiten van zwembadvoorziening de Waterlinie kan een
structurele bezuiniging opleveren
beginsituatie
De beginsituatie is als volgt:
a) De jaarlijkse subsidiebijdrage 294.000 euro (staat in
begroting gemeente) is hoger dan de jaarlijkse lasten
rente-aflossing 183.000 euro (staat in begroting
Stichting Zwembad Culemborg SZC). In geval van
faillissement van SZC staat de gemeente garant voor de
jaarlijkse lasten rente-aflossing aan de
Waterschapsbank NWB voor de komende 36 jaar.
b) SZC heeft in september 2019 een 10-jarige exploitatieovereenkomst gesloten met Optisport Culemborg BV. In
geval van faillissement van SZC moet de overeenkomst
ontbonden worden en is het de vraag of de gemeente
Culemborg aansprakelijk kan worden gesteld voor het
nakomen van de verplichtingen die daaruit
voortvloeien.
c) In het raadsbesluit van 18 juli 2019 is reeds aangegeven
dat het de vraag of in het geval van faillissement van
SZC de gemeente aansprakelijk kan worden voor een
fiscale naheffing.
Er is een substantiële structurele bezuiniging mogelijk als het
volgende scenario zich voor zou doen:
 Op het moment dat de verkoopopbrengst van het
zwembadpand in de buurt komt van de stichtingskosten
EN de resterende lening van 4,7 miljoen euro bij de
NWB (zonder boete) kan worden afgelost. NOOT: Het
zwembadpand is door SZC gesticht voor 5,1 miljoen
euro. Na faillissement van SZC wordt de gemeente
Culemborg weer juridisch en economisch eigenaar van
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het pand.
Op het moment dat de gemeente niet aansprakelijk
wordt gesteld voor het nakomen van de aangegane
verplichtingen van SZC.

De exacte hoogte van de substantiële structurele bezuiniging in
het bovenstaande scenario is niet zo te definiëren. Daarvoor is
nader onderzoek nodig.
De kans dat dit scenario zich voor gaat doen is klein (wat is
bijvoorbeeld een maximale potentiele verkoopopbrengst van
een zwembadpand?). Om dit scenario exacter te kunnen
bepalen is nader onderzoek nodig.
Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen

Moet nader onderzocht worden.
SZC, Optisport Culemborg BV, Coret fysiotherapie
Moeilijk

Complexiteit
Transitiekosten

Ja
Nee

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Nee

Maatschappelijke effecten

In de raadsvergadering van 18 juli 2019 zijn alle
maatschappelijke effecten door meerdere belangengroepen en
burgers naar voren gebracht, waaronder ouders die met hun
kinderen elders moeten gaan leszwemmen, zwemverenigingen
die elders hun heil moeten vinden, etc..
Ja, onder meer de reiskosten voor ouders die met hun kinderen
elders moeten gaan leszwemmen, nemen toe.

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

3

10.
Kostendekkendheid buitensportaccommodaties
Begrotingsprogramma
Sociale Stad
Maatregel
Verhogen tarieven gemeentelijke buitensportaccommodaties
Opbrengst
Een vuistregel kan zijn dat het boventrendmatig verhogen van de
buitensporttarieven met 1% 1.600 euro kan opleveren. Echter er zal bij
forse tariefsverhogingen ook vraaguitval plaatsvinden (verenigingen gaan
minder gebruik maken van de gemeentelijke sportaccommodaties). Dit
betekent dat er een afvlakking plaats kan vinden van de meeropbrengst.
Op het moment dat de tarieven voor de gemeentelijke
buitensportaccommodaties met 100% worden verhoogd, dan kan deze
maatregel 160.000 euro opleveren.
Met deze maatregel kan het kostprijsdekkings% van de gemeentelijke
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buitensportuitgaven gelijk worden getrokken met het kostprijsdekings%
van de gemeentelijke binnensportuitgaven. Zie onderstaande tabel voor
de begrotingscijfers van 2019:

begrotingsposten
LASTEN
direct
beïnvloedbaar
indirect
beïnvloedbaar
doorberekende
uren team
accommodaties tbv
exploitatie
Subtotaal

sporthal
sporthal sporthal Interwey
Parijsch - Parijsch - buitensport
begroting begroting begroting - begroting
2015
2019
2019
2019

€
137.922
€
493.277

€
167.804
€
189.192

€
154.059

€ 352.378

€ 58.734

€ 467.744

€
244.347
€
875.546

€0
€
356.996

€0
€
212.793

€0
€ 820.122

€144.544

€175.000

€154.000

€ -163.000

BATEN
huuropbrengsten
huuropbrengst
sporthal Parijsch
TOTAAL directe +
indirecte lasten
minus baten gemeentebegroting
2019
TOTAAL directe
lasten minus baten
gemeentebegroting
2019
kostprijsdekkings%
DIRECT
kostprijsdekkings%
DIRECT + INDIRECT
gemiddelde
kostprijs
buitensport en
binnensport te
samen

€ -36.489

€
731.002

€
320.507

€ 58.793

€ 657.122

€ -6.622

€ -7.196

€ 59

€ 189.378

104,80%

104,29%

99,96%

46,26%

16,51%

49,02%

72,37%

19,88%

47,09%
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Tijd

Dit kan in principe met ingang van seizoen 2020-2021, dus september
2020. Daarbij is het wel verstandig om een dergelijke maatregel
stapsgewijs in te voeren zodat (de leden van) de vereniging de tijd wordt
gegund om zich voor te kunnen bereiden op een flinke tariefsverhoging.

Betrokken partijen
Complexiteit

Buitensportverenigingen
Het invoeren is relatief makkelijk. De gemeente is eigenaar en beheerder
van de sportaccommodaties.
Er zijn meerdere methodische uitgangspunten om tarieven vast te
stellen. Dat zijn onder meer: (a) Tarieven op basis van een
gelijkberechtiging van de gebruikers, (b) Tarieven naar rato van de
draagkracht van de gebruikers, (c) Tarieven op basis van een waardering
van de accommodatie.
Het verhogen van de tarieven van de gemeentelijke
buitensportaccommodaties, betekent feitelijk dat het
raadstarievenbesluit uit 2011 moet worden geactualiseerd, dat er een
nieuw uitgangspunt gekozen moet worden en dat het nieuwe
uitgangspunt naar verwachting een combinatie kan zijn van
uitgangspunten a/b/c.
De motivering van deze maatregel kan zijn: (1) De buitensport kost de
gemeente veel meer dan de binnensport. (2) De gemeente investeert dit
jaar en de komend jaren veel in de buitensport. (3) De tarieven van de
buitensport moeten daarom omhoog. (4) De tarieven van de buitensport
kunnen ook omhoog omdat de draagkracht van de buitensport groter is
dan de draagkracht van de binnensport.

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen
uit stadsvisie

Nee
Nee

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke
effecten

Nee
De exploitatie van de sportvereniging staat onder druk. Een
tariefsverhoging kan zich door vertalen in een contributieverhoging voor
de leden.
De exploitatie van een buitensportvereniging is niet te vergelijken met de
exploitatie van een binnensportvereniging. De buitensport heeft
enerzijds veel meer lasten (energie veldverlichting, eigenaarslasten
kantine) en anderzijds veel meer inkomsten (sponsorinkomsten,
kantineomzet). Buitensportverenigingen hebben veelal ook veel meer
leden hetgeen ook meer begrotingsruimte biedt.
Het betekent dat buitensportverenigingen wel wat makkelijker
tariefsverhogingen kunnen opvangen – dan binnensportverenigingen
(zonder mogelijk direct de contributie te moeten verhogen).
Het is wenselijk om vooraf een draagkrachtmeting uit te voeren van een
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gemiddelde exploitatie van een buitensportvereniging (in vergelijking tot
een gemiddelde exploitatie van een binnensportvereniging).
Leden met een laag inkomen kunnen in de situatie komen dat het
lidmaatschap voor hen en/of hun kinderen niet meer te dragen is. Een
sportvereniging is een plek waar mensen bewegen en draagt daarmee ok
bij aan een gezonde leefstijl. Een vereniging is ook een plek van
ontmoeting, en dus een sociale omgeving die mensen ondersteunt in hun
welbevinden.
Effect op individuele
inkomensverdeling

Ja, indirect via een mogelijke contributieverhoging van de
sportvereniging.

Voorgestelde categorie

2

11.
Verhogen tarieven binnensport
Begrotingsprogramma
Sociale Stad
Maatregel
Verhogen tarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties
Opbrengst
Een vuistregel kan zijn dat het boventrendmatig verhogen van
de binnensporttarieven met 1% 3.000 euro kan opleveren
(sporthal Parijsch en sporthal Interwey tesamen). Echter er zal
bij forse tariefsverhogingen ook vraaguitval plaatsvinden
(verenigingen gaan minder gebruik maken van de gemeentelijke
sportaccommodaties). Dit betekent dat er een afvlakking plaats
kan vinden van de meeropbrengst.
Het is niet wenselijk om de tarieven voor de gemeentelijke
binnensportaccommodaties met een gelijke doelstelling te
verhogen, in verhouding tot de mogelijke maatregel om de
tarieven voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties te
verhogen.
Het is feitelijk zo dat het kostprijsdekkings% van de
gemeentelijke binnensportuitgaven twee maal zo hoog ligt als
het kostprijsdekkings% van de gemeentelijke
buitensportuitgaven.

Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit

Daarbij betreft de accommodatiehuur de allergrootste
kostenpost in de kostenstructuur van een
binnensportvereniging. Het is aannemelijk dat een
tariefsverhoging naar verwachting 1 op 1 leidt tot een
corresponderende contributieverhoging voor een
binnensportvereniging.
Dit kan in principe met ingang van seizoen 2020-2021, dus
september 2020.
Binnensportverenigingen
Het invoeren is relatief makkelijk. De gemeente is eigenaar en
beheerder van de sportaccommodaties.
Ja voor ambtelijke capaciteit.
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stadsvisie

Niet van toepassing

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Niet van toepassing
De exploitatie van de sportvereniging staat onder druk. Een
tariefsverhoging kan zich doorvertalen in een
contributieverhoging voor de leden.
Het is wenselijk om vooraf een draagkrachtmeting uit te voeren
van een gemiddelde exploitatie van een binnensportvereniging
(in vergelijking tot een gemiddelde exploitatie van een
buitensportvereniging).

Effect op individuele
inkomensverdeling

Leden met een laag inkomen kunnen in de situatie komen dat
het lidmaatschap voor hen en/of hun kinderen niet meer te
dragen is. Een sportvereniging is een plek waar mensen
bewegen en draagt daarmee ok bij aan een gezonde leefstijl.
Een vereniging is ook een plek van ontmoeting, en dus een
sociale omgeving die mensen ondersteunt in hun welbevinden.
Ja, indirect via een mogelijke contributieverhoging van de
sportvereniging.

Voorgestelde categorie

3

12.
Cultuurfonds
Begrotingsprogramma
Maatregel

Opbrengst

Tijd
Betrokken partijen

Complexiteit

Sociale Stad
Gemeente levert geen financiële bijdrage meer aan het
Cultuurfonds Culemborg
OF
Gemeente verlaagt de financiële bijdrage voor het Cultuurfonds
met bijvoorbeeld €50.000
€ 197.000
OF
€ 50.000
Het betreft een structurele subsidie. Bezuiniging is deels
mogelijk vanaf 2021.
Cultuurfonds Culemborg
Alle culturele instellingen of verenigingen die dankzij een
bijdrage uit het Cultuurfonds hun activiteiten kunnen
financieren.
Beoefenaars van amateurkunst.
Categorie C.
Afbouw van subsidies moet zorgvuldig gebeuren. De
verwachting is dat deze maatregel tot veel weerstand zal leiden
onder het hele culturele veld in Culemborg. Het Cultuurfonds is
ontstaan na de vorige bezuinigingen in 2014 op de culturele
sector. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om het
beoordelen van en toekennen van subsidies voor culturele
evenementen buiten de deur te plaatsen.
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Verlagen van het budget leidt tot het onder druk komen staan
van de omvang van de ondersteuning (in verhouding zullen de
overheadkosten stijgen). Minder budget leidt niet tot minder
aanvragen en dus minder werk. Dit heeft mogelijke gevolgen
voor het totale functioneren van het cultuurfonds.
Bij helemaal schrappen van het budget komen de taken van het
Cultuurfonds weer bij de gemeente te liggen. In 2014 is er
bewust voor gekozen om de subsidieverdeling buiten de deur
te zetten om op die manier te bezuinigen op ambtelijke
capaciteit. Destijds is besloten door de gemeenteraad om een
deel van de bezuinigingen op cultuur terug te geven aan de
stad. Het Cultuurfonds is daar een uitvloeisel van.
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Beperkt. Mogelijk liquidatiekosten en tijdelijk extra inzet van
ambtelijke capaciteit.
Ja. Door de aanvullende financiering vanuit het cultuurfonds
kunnen veel initiatieven ook daadwerkelijk ten uitvoer gebracht
worden.
Sociale stad
Cultuur en sport als bindmiddel De accommodaties zijn plekken
waar verbinding plaatsvindt. Uitgangspunt is dat voorzieningen
als theater De Fransche School, bibliotheek, Weeshuismuseum
en Kunst Educatie Culemborg behouden blijven voor de stad.
De Cultuurvisie inclusief ontwikkelagenda samen met de stad te
herijken en de kansen die Culemborg als Cultuurstad biedt, mee
te nemen bij het evenementenbeleid en de totstandkoming van
de Stadsvisie.
Jongeren te betrekken bij de leefomgeving door te starten met
bijvoorbeeld kunstprojecten in wijken en het bieden van
voldoende (fysieke) plek om hun creatieve talent te ontwikkelen;
In het evenementenbeleid en bij het Cultuurfonds ook de
mogelijkheid van een Cultuuragenda voor de stad meenemen.
Het jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds nog beter onder de
aandacht van de doelgroep te brengen en waar nodig en in
overleg met partners deze met budget of andere initiatieven uit
te breiden zodat nog meer kinderen kunnen meedoen;
Zorgzame stad
Participatietrajecten te starten om te onderzoeken op welke
manier we effectief de basisvaardigheden (bibliotheek) van
onze inwoners kunnen versterken. Om volwaardig te kunnen
deelnemen aan deze samenleving heb je bepaalde
basisvaardigheden nodig: je moet de taal beheersen, kunnen
lezen en schrijven, sociale media wijsheid bezitten, met geld om
kunnen gaan etc.
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Maatschappelijke effecten

Halvering van het budget zal leiden tot minder culturele
evenementen in de stad. Deze evenementen en initiatieven
zorgen voor verbinding tussen (groepen van) mensen en
kunnen de blik van mensen verruimen. Zo zijn er bv
gezamenlijke culturele activiteiten van geloofs- en andere
bevolkingsgroepen ontstaan met ondersteuning van het
Cultuurfonds.

Effect op individuele
inkomensverdeling

Bij helemaal schrappen van het budget is de verwachting dat
het aantal culturele evenementen of activiteiten in onze stad
fors zal verminderen ook omdat cofinanciering vinden een stuk
lastiger zal worden.
Wellicht worden mensen met een smalle beurs ook getroffen
als activiteiten (meer) geld gaan kosten.

Voorgestelde categorie

2 en 3

13.
Stoppen subsidies culturele evenementen
Begrotingsprogramma
Sociale Stad
Maatregel
De subsidie aan de culturele evenementen in Culemborg
worden stop gezet:
 Culemborg Bijvoorbeeld (oneven jaren)
 Lek Art (even jaren)
 Culemborg Blues
 Culemborg en Oranje
 Corso “Culemborg Poort van de Betuwe”
Opbrengst
Ongeveer € 40.000,- per jaar
Tijd
Deze maatregel kan deels ingevoerd worden vanaf 2021.
Betrokken partijen
De evenementen zijn trekkers van publiek van binnen en buiten
de stad. De middenstand en horeca-ondernemers worden
getroffen door deze maatregel. Voor inwoners betekent het een
vermindering van de levendigheid in de binnenstad
Complexiteit
Het is niet complex
Transitiekosten
Er zijn niet veel transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
Tijdens deze evenementen “stroomt” Culemborg. Zonder
stadsvisie
evenementen zal Culemborg een stuk minder stromen.
Daarnaast zullen bezoekers van buiten Culemborg de stad niet
meer bezoeken voor de evenementen. Voor Culemborg
Bijvoorbeeld en Culenorg Blues gaat dat om forse aantallen.
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Voor de lokale ondernemers heeft dit behoorlijke economische
gevolgen.
Effect op individuele
De evenementen in Culemborg zijn gratis toegankelijk. Het
inkomensverdeling
effect hiervan op bezoekers met een laag inkomen is niet
bekend.
Voorgestelde categorie
14.

3

Buurt Bestuurt en Gemeentebeleidsmonitor samenvoegen
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Begrotingsprogramma
Maatregel

Opbrengst
Tijd

Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Maatschappelijke effecten

Sociale Stad
De GBM en de Buurt Bestuurt worden met deze maatregel
samengevoegd. De GBM en BB als instrumenten worden niet
langer in deze vorm ingezet. We gaan op zoek naar een
alternatieve manier om met 50% van het budget toch te komen
tot een manier van consultatie en deliberatie waardoor input
voor beleid en leefbaarheid behouden blijft.
€ 30.000
De GBM wordt dit jaar nog afgenomen en de daarbij behorende
acties lopen t/m eind 2021. Dus zou het per 2022 in kunnen
gaan.
Buurt Bestuurt gelden worden in 2020 nog ingezet (lukt dat ivm
corona-crisis?).
Inwoners van Culemborg en maatschappelijke partners
(wijkteams).
B. Zorgvuldig maar wel relatief kort bestuurlijk
besluitvormingsproces. Buurt Bestuurt is onderdeel van
raadsakkoord.
We gaan op zoek naar nieuwe manier om ons beleid te toetsen
en nieuwe input op te halen. Voorkeur gaat uit naar een
eenvoudiger instrument wat we vaker kunnen inzetten en zelf
kunnen invullen en aanpassen. We denken aan online panels.
Buurt Bestuurt raakt alle hoofdlijnen van stadsvisie:
1. Stimuleren van broedplaatsen voor initiatiefnemers
2. Aangaan van partnerschappen en
3. Meervoudige duurzaamheid
GBM meet de (subjectieve) mening van de inwoners over de
stad.
Directe relatie met het Democratisch Akkoord.
Bouwsteen 7 Maatwerk van straat tot wijk: hoe zorgen we voor
maatwerk bij participatie in eigen straat en wijk? Bij elke
maatschappelijke opgave zijn bewoners en andere
belanghebbenden betrokken. Ieder met hun eigen ambities, die
vragen om een specifieke aanpak of beslissing van de gemeente.
De instrumenten geven input voor beleid en activiteiten op het
gebied van leefbaarheid. Niet alleen stadsbreed, maar juist ook
op wijk- en buurtniveau. Dit kan negatieve impact hebben op de
lokale democratie (als vertrouwen, betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van bewoners afneemt, en partnerschap
en gelijkwaardigheid met bewoners afneemt).
Als we mening/ beleving van inwoners niet structureel
monitoren, missen we essentiële en integrale input voor het
maken van beleid. Risico bestaat dat beleid onvoldoende is
afgestemd op de wensen en de behoeften van inwoners.
Stoppen van de monitor betekent dat het huidige proces van
monitoring stopt.
Voor het wijkteam leefbaarheid blijft geen budget over voor
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leefbaarheidsacties in de wijken (maatwerk). De aanpakwijken
worden hierdoor het meest geraakt.
Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

2

15.
Volledig stoppen met buurtpanels en buurt bestuurt
Begrotingsprogramma
Sociale Stad
Maatregel
Buurtbudgetten: buurtpanel wegbezuinigen of alleen incidenteel
reserve bezuinigen. Evt. deel van budget van Initiatievenloket
overhevelen naar buurtbudget.
Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen

Complexiteit

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Maatschappelijke effecten

Incidentele opbrengst: € 90.000 in reserve
Structurele opbrengst: € 30.000 per jaar
In 2021
Eventueel reserve in 2020, wel in overleg met buurtpanelleden.
Buurtpanel – vrijwilligers in het buurtpanel , inwoners van
Culemborg, maatschappelijke partners (wijkteams)
C. Dit is een complex proces, want budget is direct toegekend aan
bewoners om betrokkenheid/verantwoordelijkheid en
tevredenheid in de buurten te verbeteren.
Buurtbewoners/vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk voor
budgetten (op de participatie ladder, hoogste trede) die al
bestaan al 17,5 jaar zijn. Dit is directe democratie. Het is een
belangrijk instrument die inmiddels bij veel bewoners bekend is.
nee
Dit instrument versterkt partnerschap tussen maatschappelijke
organisaties, politiek en bewoners. Ook versterkt vertrouwen en
duurzame relatie tussen maatschappelijke partners, burgers en
politiek.
Een van de uitgangspunten van democratische akkoord:
Bouwsteen 2 Gedeelde zeggenschap: hoe verdelen we de
zeggenschap over de Culemborgse
samenleving? Het publieke domein is van ons allemaal en
bewoners willen meer zeggenschap over
de invulling van beleid dat hun eigen leefomgeving betreft. We
experimenteren met werkvormen die
inwoners ook écht medeverantwoordelijk maken en
eigenaarschap geven, zoals buurtbudgetten en
burgerbegroting.
Dat de wensen en ideeën uit de samenleving om hun leefgebied
nog leefbaarder te maken, niet meer uitgevoerd kunnen worden.
We kunnen als gemeente minder snel en minder flexibel inspelen
op lokale wensen en behoeften.
Het kan een tijdelijke karakter hebben, maar dan valt een sterk
netwerk van vrijwilligers uit elkaar. Dit kan niet makkelijk weer
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opgebouwd worden.

Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie

Als het buurtpanel in stand wordt gehouden, dan kan een deel
van het budget van het Initiatievenloket toegevoegd worden, om
inwoners meer directe zeggenschap te geven.
Juist mensen met smalle beurs hebben geen geld om te
investeren in activiteiten ten behoeve van sociale cohesie in de
buurt.
3

16.
Buurtpanel en intiatievenloket samenvoegen
Begrotingsprogramma
Sociale Stad
Maatregel
Culemborg biedt financiële steun aan initiatieven uit de stad. Bij
het Buurtpanel € 30.000,- en het Initiatievenloket € 24.000,kunnen aanvragen worden ingediend. Beide budgetten kennen
jaarlijks onderuitputting. Voor deze maatregel worden de
budgetten samengevoegd en teruggebracht tot € 27.000.
Onderzocht gaat worden of het budget op een andere wijze
verdeeld kan worden onder bewoners. Het Initiatievenloket
verliest de financiële functie maar krijgt de functie van
netwerkplatform en makelaar. De werkgroep Participatie krijgt
de functie van participatie denktank.
Opbrengst
€ 27.000
Tijd
Vanaf 2021.
Betrokken partijen
Buurtpanel – vrijwilligers in het buurtpanel , inwoners van
Culemborg, maatschappelijke partners (wijkteams).
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

B. zorgvuldige communicatie over wijzigingen in het budget.
Nee.
Directe relatie met de 3 pijlers van de Stadsvisie.
Dit instrument versterkt partnerschap tussen maatschappelijke
organisaties, politiek en bewoners. Ook versterkt vertrouwen
en duurzame relatie tussen maatschappelijke partners, burgers
en politiek.
Directe relatie met het Democratisch Akkoord
Bouwsteen 2 Gedeelde zeggenschap: hoe verdelen we de
zeggenschap over de Culemborgse samenleving? Het publieke
domein is van ons allemaal en bewoners willen meer
zeggenschap over de invulling van beleid dat hun eigen
leefomgeving betreft. We experimenteren met werkvormen die
inwoners ook écht medeverantwoordelijk maken en
eigenaarschap geven, zoals buurtbudgetten en burgerbegroting.
Door vermindering van het budget kunnen minder initiatieven
financieel ondersteund worden. Het biedt ook kansen door
buurtbudgetten op een andere manier in te zetten.
Nee.

3
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17.
Initiatievenloket
Begrotingsprogramma
Maatregel

Opbrengst

Tijd

Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie
18.

Sociale Stad
a. De gemeente Culemborg stopt met het financieel
ondersteunen van nieuwe, startende initiatieven vanuit
het initiatievenloket (dit betreft altijd een eenmalige
bijdrage, het is geen subsidie). Wat we wel blijven doen is
deze initiatieven faciliteren (adviseren, verbinden, ruimte
geven, aandacht). Als loket bestaat het Initiatievenloket
nog wel voor het faciliteren, maar het deelt geen geld
meer uit (dus het blijft dan alleen ambtelijke
ondersteuning).
b. Een andere mogelijkheid is dat er € 10.000,= wordt
overgeheveld naar het Buurtbudget van het Buurtpanel.
Hiermee wordt de directe zeggenschap van inwoners over
de financiële ondersteuning van initiatieven voor buurt/
stad vergroot.
a. € 24.400 (6610100.10
Burgerinitiatieven/burgerparticipatie)
b. € 14.400
Per 1 januari 2021.
Eventueel kunnen we al in 2020 zeggen per 1 september
ondersteunen we financieel geen initiatieven meer.
Inwoners van Culemborg
B
Nee
Ja, met 1, 2 en 3.

Ja, Democratisch Akkoord (bijna alle bouwstenen)
a. Dat de initiatiefnemers hun initiatief nu zelf moeten
bekostigen. Er bloeit in de stad dus minder op. Mogelijk
doen inwoners een beroep op de subsidies bij andere
beleidsvelden wat extra druk geeft op het subsidiebeleid.
Er kan minder snel en flexibel ingespeeld worden op lokale
behoeften en wensen. Het kan wel vrij snel weer worden
gerevitaliseerd.
b. Het is mogelijk om dit moment aan te grijpen om een
impuls te geven aan de directe democratie door (een deel
van) de budgetten van het Intiatievenloket en de
buurtbudgetten van het Buurtpanel samen te voegen. De
verdeling van de budgetten voor initiatieven in de stad
wordt hiermee democratischer.
Soms. Als ze zelf initiatiefnemer zijn.

2

Internationale Samenwerking
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Begrotingsprogramma
Maatregel

Opbrengst

Tijd

Betrokken partijen

Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Sociale Stad
Culemborg heeft een budget voor internationale samenwerking.
Met dit budget wordt de werkgroep Fairtrade Culemborg
ondersteund, waarmee onze gemeente de Fairtrade-gemeente
status behoudt. Daarnaast wordt het budget gebruikt voor
ondersteuning van internationale ontwikkelingsprojecten en is
een budget beschikbaar voor onvoorziene uitgaven, zoals
financiële bijdragen aan noodhulp. Deze posten vallen binnen de
gemeentelijke autonome taken en zouden dus geschrapt kunnen
worden.
Van het budget voor Internationale samenwerking is € 1.500
bestemd voor de werkgroep Fairtrade Culemborg, € 25.000 voor
de ondersteuning van internationale ontwikkelingsprojecten en
€ 3.500 voor onvoorziene uitgaven.
Dit budget wordt gedekt vanuit een aparte bestemmingsreserve.
Deze wordt gevoed met een opslag op de prijs voor
grondverkopen. Per verkochte vierkante meter grond, wordt € 1
toegevoegd aan de reserve. Jaarlijks bedraagt deze voeding
ongeveer €30.000,- Per 1 januari 2020 zit er € 207.000,- in deze
reserve.
Voorgesteld wordt om deze reserve niet meer te voeden vanuit
de grondverkopen maar deze voeding van jaarlijks € 30.000,ten goede te laten komen aan de algemene dienst.
De maatregel kan per direct doorgevoerd worden. In 2019 is
door de raad wel een nieuwe beleidsagenda vastgesteld met een
looptijd tot 2022, maar deze kan geschrapt worden met het
nemen van deze bezuinigingsmaatregel. Er zijn geen meerjarige
financiële verplichtingen aangegaan die afgebouwd moeten
worden.
 Stichting Fairtrade Culemborg;
 Adviescommissie Culemborg en Internationale
Samenwerking;
 Organisaties die met enige regelmaat ondersteund
worden (in de praktijk vooral Betuwe Wereldwijd).
De bezuiniging kan makkelijk en direct worden doorgevoerd.
Nee.
Internationale samenwerking/ ontwikkeling komt niet voor in de
stadsvisie.
Internationale samenwerking/ ontwikkeling komt niet voor in
het raadsprogramma.
Vanuit het budget voor internationale samenwerking worden
projecten met een positieve impact in het buitenland
ondersteund en wordt gewerkt aan de bewustwording van
Culemborgers over hun verantwoordelijkheden ook buiten
Nederland. Deze effecten komen hiermee te vervallen.
Het schrappen van het budget voor internationale
samenwerking heeft geen gevolgen voor Culemborgers met een
smalle beurs, maar wel voor mensen in het buitenland, die baat
hebben bij projecten die vanuit dit budget worden ondersteund.
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Voorgestelde categorie
19.
Leerhuis
Begrotingsprogramma
Maatregel
Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen

Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Maatschappelijke effecten

1

Sociale Stad
Opheffen Leerhuis
70.000,Per 2021
Elk Welzijn, Betuwe Wereldwijd, Coöperatie van Makers, Rema,
Jobhulp, Sociaal Wijkteam, schuldhulpverlening, Bibliotheek,
GGD etc.
Het Leerhuis is voor twee groepen inwoners:
1. Specifiek voor de begeleiding van inwoners met een
bijstandsuitkering en een lange afstand tot de
arbeidsmarkt (de zogeheten klantgroep 4).
2. Voor alle inwoners van Culemborg die hun
basisvaardigheden willen versterken.
Complex:
De begeleiding van de eerste groep is een wettelijke taakstelling
(participatiewet). De begeleiding is nu integraal onderdeel van
het Leerhuis. Bij het wegvallen van het Leerhuis zal hieraan op
een andere wijze invulling moeten worden gegeven waarbij
aandacht moet zijn voor continuïteit van begeleiding voor een
groep inwoners waarbij vaak sprake is van samenloop van
diverse problematiek.
Eenvoudig:
Voor de tweede groep kan het aanbod van cursussen en
activiteiten worden met ingang van augustus 2020 worden
gestopt.
Ja, met name het opnieuw opzetten van de begeleiding met
betrekking tot de eerste groep zal extra ambtelijke capaciteit
vragen.
Niet van toepassing
De raad heeft in het raadsprogramma aangegeven dat zijn het
belangrijk vinden dat minder kansrijke inwoners zich kunnen
ontwikkelen om zo hun maatschappelijke en economische
positie te verbeteren. Het gaat dan om mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt onder andere door zeer laag
opleidingsniveau, beperkingen of psychische stoornissen,
analfabetisme, laaggeletterdheid.
Het Leerhuis is voor een grote groep kwetsbare inwoners de
enige plek in Culemborg waar zij zich verder kunnen
ontwikkelen.
Een kleine ontwikkelsprong bij deze groep inwoners kan al een
groot maatschappelijk effect hebben omdat mensen
bijvoorbeeld beter hun administratie zelf kunnen bijhouden,
hun gezondheid verbetert, sociale contacten aangaan. Dit
betekent dat de investering dmv het leerhuis kosten op andere
leefgebieden (schuldhulp, wmo, bijzondere bijstand) kan
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verminderen.
Het wegvallen van het Leerhuis zal voor de komende jaren
zwaarder gaan tellen omdat bekend is dat een groeiende groep
inwoners moeite heeft om in de samenleving mee te komen
door de steeds hogere eisen die worden gesteld aan (digitale)
vaardigheden.
Op dit moment wordt de slag gemaakt om het Leerhuis nog
meer neer te zetten als centraal punt voor deze doelgroep. In
plaats dat (meerdere) voorzieningen moeite moeten doen om
de doelgroep binnen te halen kan door samenwerking binnen
het Leerhuis de doelgroep op één centraal punt in Culemborg
worden bereikt met informatie, advies en ondersteuning op
verschillende levensdomeinen. Met stopzetten van het Leerhuis
blijft de versnippering in bereik en aanpak van de doelgroep in
stand.

Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie
20.
Mantelzorgcompliment
Begrotingsprogramma
Maatregel

Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Het afschaffen van het Leerhuis in zijn huidige vorm en het
realiseren van een nieuwe voorziening is met name voor deze
doelgroep lastig. Er is veel geïnvesteerd in het vertrouwen van
inwoners om deel te nemen aan activiteiten. Dit heeft onder
andere te maken met schaamte onder de doelgroep
bijvoorbeeld om te erkennen dat men laaggeletterd is. Het
Leerhuis ontwikkelt zich positief en raakt steeds breder bekend
in Culemborg. Het opnieuw opzetten van een nieuwe
(aangepaste) voorziening zal meerdere jaren kosten om weer
het vertrouwen te winnen van inwoners.
Door weer maatschappelijk mee te doen kunnen mensen hun
kansen vergroten in de samenleving. Dit kan betekenen dat
mensen terugkeren naar (beschermde) arbeid. Voor mensen
met een smalle beurs bieden deze plekken vaak één van de
weinige mogelijkheden zich te ontwikkelen.
3

Sociale Stad
Afschaffen mantelzorgcompliment
Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een kleine financiële
waardering. In 2020 bestaat dit compliment uit een vrij
besteedbaar bedrag van € 125,- per mantelzorger.
€60.000
2021
Steunpunt mantelzorg, inwoners en mantelzorgers
Eenvoudig
Verordening moet gewijzigd worden = ambtelijke tijd
Ja, inclusie
Niet van toepassing
Versoberen beleid leidt tot minder waardering voor
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Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

mantelzorgers. Jaarlijkse high tea/ dag van de mantelzorg blijft.
Mantelzorg draagt bij aan transformatieopgave en levert
bijdrage aan het voorliggend veld. Mantelzorg is een belangrijke
vorm van informele ondersteuning.
Ja, het financieel extraatje (dekking kosten) voor de
mantelzorgers verdwijnt.
1 (anders vormgeven mantelzorgcompliment, met een
besparing van €22.500)

21.
Welzijnswerk - Mantelzorgondersteuning
Begrotingsprogramma
Sociale Stad
Maatregel
Welzijnswerk: mantelzorgondersteuning
(wettelijke taak gemeente, uitvoering bij Elk Welzijn)
- Ondersteuning van inwoners die hulp en zorg nodig
hebben zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen;
- ondersteuning mantelzorgers door mantelzorgconsulent
(20 uur hbo-er p.w.)
(Let op: mantelzorgcompliment is andere factsheet!)
Opbrengst
Uitvoeringskosten: €13.500
Mantelzorg migranten groepen: €17.500
Tijd
Betrokken partijen

Structurele subsidie
ElkWelzijn, gemeente, kwetsbare inwoners en hun
mantelzorgers, huisartsen, verzekeraars, etc.
4 wetten: Wmo, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en Wet
langdurige zorg

Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

C
Ambtelijke capaciteit
Ja, inclusie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

-

Maatschappelijke effecten

-

Effect op individuele
inkomensverdeling

Ja
Meedoen en zorgen voor

Overbelasting mantelzorgers – psychische belasting,
financiële belasting, meer zorgconsumptie
- Zorgbehoevenden – meer beroep op zorg, korter thuis
kunnen wonen of met meer professionele ondersteuning
90% van de mantelzorgers heeft extra kosten door
mantelzorgtaken
50,2% geeft tussen de 50 en de 200 euro per maand extra uit
door mantelzorgtaken
25% geeft meer dan 200 euro per maand extra uit
De helft van de mantelzorgers kampt met problemen rond
rondkomen
https://mantelzorg.nl/: hier te zien hoeveel geld er naar
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gemeenten gaat voor mantelzorgondersteuning.

Voorgestelde categorie

3

22.
Welzijnswerk - Ouderenondersteuning
Begrotingsprogramma
Sociale Stad
Maatregel
Welzijnswerk / Ouderenondersteuning (belegd bij ElkWelzijn)
- Door inzet van diensten blijven ouderen langer thuis
wonen, minder beroep op dure zorg
- Signaleren en oplossen van problemen: eenzaamheid,
activering, participatie bevordering, rondkomen
- Ondersteuning vrijwilligers/mantelzorgers
Opbrengst
Ouderenondersteuning: €97.655 (€65.000 structureel, €30.000
incidenteel in kader van vergrijzing)
Tijd

Structurele en incidentele subsidie

Betrokken partijen

ElkWelzijn, gemeente, huisartsen, ouderenbonden,
zorgorganisaties, andere informele partijen verbonden met
ouderen, zoals Stichting Samen Verder (Klaartje)
B/C: ouderenondersteuning

Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Ja, ambtelijke capaciteit
Ja, inclusie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Ja
Zorgzame stad – zorgen voor
Sociale stad - meedoen
- Vergrijzing – groeiende aantal inwoners in deze
categorie
- Steeds groter beroep op diensten en zorg door groter
aantal inwoners en hun mantelzorgers
- Eenzaamheid
- Minder participatie
- Beroep op Wmo en zorg
- (Vroege) Signalering valt weg
- Preventief kunnen handelen valt weg
- Veel ouderen kampen met problemen met betrekking
tot rondkomen.
- Als ondersteuning wegvalt geeft dit extra druk op
schuldhulpverlening en bijstand.

Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Voorgestelde categorie

3

23.
Welzijnswerk – Specifiek aanbod jeugd
Begrotingsprogramma
Sociale stad
Maatregel
Welzijnswerk / specifiek aanbod jeugd
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-

Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen

Weerbaarheidstraining primair onderwijs en voortgezet
onderwijs
2 x €9.000
Met ingang van 2021
ElkWelzijn, onderwijs

Complexiteit

A

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Ja (ambtelijk)
Ja, inclusie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Sociale stad
- Kansrijk opgroeien
- Samenwerking onderwijs, welzijn
- Wegvallen van collectieve ondersteuning aan kwetsbare
kinderen in het primair onderwijs en kwetsbare jongeren
in het voortgezet onderwijs brengt een groter beroep op
individuele ondersteuning en stijging individuele
zorgconsumptie met zich mee. De ontwikkeling van
kwetsbare kinderen komt in de knel.
- Grotere belasting van opvoeders in kwetsbare gezinnen.
- Toename van druk op scholen.
Nee

Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

3

24.
Welzijnswerk – Sociaal Wijkteam verhuizen naar pand ELK Welzijn
Begrotingsprogramma
Sociale Stad
Maatregel
SWT uit BonVie naar pand van ElkWelzijn in de Meerlaan.
ElkWelzijn heeft meer ruimte dan ze nodig hebben. Daarom is
destijds ook gekeken of Elk kan verhuizen. In plaats van Elk te
verhuizen, kunnen we wel andere aanpalende partijen in het
pand erbij huisvesten.
Opbrengst
€23.000 per jaar
Tijd
BonVie huur aan KleurijkWonen per jaar op te zeggen met
ingang van 2023, omdat we een verplichting voor een
startperiode van 5 jaar zijn aangegaan. de opzegtermijn is 24
maanden, te weten voor 31 augustus 2022.
Betrokken partijen
Elk Welzijn, Kleurrijk Wonen, Moederorganisaties Sociaal
Wijkteam
Complexiteit
Niet complex
Transitiekosten
Waarschijnlijk niet, er moet wel een Arbo en werkplek check
gedaan worden. de kans is realistisch aanwezig, dat die daar
gewoon aanwezig zijn.
Relatie met hoofdlijnen uit
Niet van toepassing
stadsvisie
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Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Niet van toepassing
SWT zit dichter bij Welzijn, bevorderd de samenwerking met
het voorliggende veld.
SWT is een team, was opgesplitst in twee teams. Zitten weer bij
elkaar met deze maatregel. Tenzij je alleen het SWT van BonVie
naar de Meerlaan verhuist en SWT in Saalamander laat zitten.
Andere vindplek voor burgers. Een in plaats van twee
vindplekken. Nog steeds centraal in Culemborg. Voor sommige
burgers iets verder van hun woonplek. Geen maatschappelijke
effecten, die in de weg staan dit te doen.
nee

1
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Groene Stad
25.
Kleine projecten Groenbeleidsplan
Begrotingsprogramma
Groene Stad
Maatregel
Schrappen van het structureel budget voor uitvoering van kleine
projecten op basis van het Groenbeleidsplan.
Opbrengst
€ 20.000,- per jaar
Tijd
Vanaf 2021
Betrokken partijen
Inwoners van Culemborg – ondersteuning bij groene initiatieven
Complexiteit
A
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Nee
Ja:
Met:
-

Verbinding – groene initiatieven verbindt inwoners
(Groene) duurzaamheid
Klimaatadaptatie – groen draagt daar aan bij

Effect op individuele
inkomensverdeling

verbeteren biodiversiteit
inwoners en organisaties stimuleren tot het nemen van
initiatief & lokale initiatieven faciliteren
We kunnen ons beperken tot voorlichting (digitaal) en
ondersteuning in uren.
Groen kan later, in financieel betere tijden, een impuls krijgen.
We kunnen dit budget niet inzetten als cofinanciering voor
subsidieaanvragen voor groene projecten.
Indirect en op heel kleine schaal: we kunnen hen niet
ondersteunen met fysieke middelen.

Voorgestelde categorie

2

Maatschappelijke effecten

26.
Bloembakken
Begrotingsprogramma
Maatregel
Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling

Groene stad
Geen bloembakken meer in de binnenstad en bij de bruggen bij
de stadsgrachten.
€ 12.000
2021 (het contract loopt tot en met 2020)
Bezoekers en bewoners binnenstad
Ondernemers binnenstad
Nee
Nee
Nee, wel relatie met groene binnenstad

Nee
Uitstraling binnenstad wordt versoberd
Nee
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Voorgestelde categorie

2

27.
Onderhoud speelvoorzieningen
Begrotingsprogramma
Groene Stad
Maatregel
Stoppen met onderhoud speeltoestellen. Bewoners kunnen
speelplaatsen overnemen en zelf gaan onderhouden. Anders
worden speeltoestellen weggehaald.

Opbrengst

Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Een andere optie is een uitsterfbeleid, dus afgekeurde toestellen
weghalen (aan de hand van periodieke veiligheidscontroles).
€ 40.000 + ca. 1 FTE (beleid, werkvoorbereiding en uitvoering)
bij weghalen. Herinrichten terreinen na weghalen toestellen en
kapitaalsvernietiging kost geld. Bij rigoureus weghalen van alle
speelvoorzieningen is dit bedrag hoger dan bij een
uitsterfbeleid.
2022
Bewoners, met name kinderen.
Complex
Overigens wordt dit voorjaar het de speelvisie aan de raad
aangeboden.
Ja, begeleiding bewonersorganisatie (stichting o.i.d.) bij
overnamespeeltoestellen (stichting, contracten) en weghalen
speeltoestellen.
Ondergronden moeten opnieuw ingericht worden/hersteld
worden. Dit brengt (hoge) kosten met zich mee.
Uitgezocht moet worden hoe het zit met de aansprakelijkheid
bij overname van speelplaatsen door bewoners.
Nee
ja

Effect op individuele
inkomensverdeling

Veel minder speeltoestellen en – plaatsen met alle gevolgen van
dien. Ook het natuurlijk spelen komt hiermee in het gedrang.
Ja, juist de kinderen uit deze groepen zullen rondom huis
spelen.

Voorgestelde categorie

2

28.
Kinderboerderij sluiten
Begrotingsprogramma
Maatregel
Opbrengst

Groene Stad
Sluiten van de kinderboerderij en verkopen van het perceel als
inbreidingslocatie.
Structureel:
 € 30.000 totale exploitatie incl. kosten/opbrengsten
gebouwen
 € 40.000 vastgoed
 1 FTE boven formatief
Incidenteel: grof ingeschat
 Verkoop 5 á 7 ton
 Ontwikkeling 3 miljoen (verkoop locatie en ontwikkeling
van de locatie tot woningbouw).
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Tijd

Betrokken partijen

Complexiteit
Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Ca. 2 jaar
Er lopen huurcontracten met instanties voor dagbesteding en
buitenschoolse kinderopvang. Huurcontract met Prezzent en
SKPC lopen tot 1 januari 2021 en wordt stilzwijgend drie jaar
verlengd.
Speeltuinvereniging
Prezzent
SKPC
NME Culemborg
Vrijwilligers
Bezoekers
Moeilijk gezien de maatschappelijke functies, de lopende
huurcontracten met de partners en alle betrokken vrijwilligers.
Ja, met name uren (o.a. herplaatsen dieren, opzeggen
contracten). Vervolgens ontwikkelen locatie. Er zal ook een
bodemsanering moeten plaatsvinden.
Ja, partnerschap en duurzaamheid
Nee

Effect op individuele
inkomensverdeling

Geen kinderboerderij en speeltuin meer.
Geen sociale ontmoetingsplek voor de wijk meer.
Geen plaats meer voor dagbesteding en kinderopvang.
Geen natuur- en milieueducatie meer op de Heuvel
Ja, kinderboerderij is een laagdrempelige, gratis voorziening
voor onze bewoners (ook met lage inkomens).

Voorgestelde categorie

3

29.
Entreegeld kinderboerderij
Begrotingsprogramma
Groene Stad
Maatregel
Inkomsten generen door het invoeren van betaald bezoek aan
de kinderboerderij
Opbrengst
Naar schatting: € 30.000
Tijd
Ca. 1 jaar, vanaf 2021
Betrokken partijen
Partners kinderboerderij
Bezoekers
Complexiteit
Complex, want betalen voor een voorziening die altijd gratis is
geweest ligt gevoelig.
Transitiekosten
Ja, investering in toegangssysteem met tourniquet,
mindervalide toegang en betaalzuil €25.000,- ex btw
Relatie met hoofdlijnen uit
Nee
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Nee
De Heuvel is dan geen laagdrempelige, gratis voorziening meer.
Hierdoor wordt juist de gebruikersgroep met een minimaal
inkomen geraakt. Anderzijds kan deze maatregel bijdragen aan
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Effect op individuele
inkomensverdeling

het in stand houden van De Heuvel.
Waarschijnlijk leidt dit tot weerstand van de inwoners van
Culemborg.
Ja, juist mensen met smalle beurs maken veel gebruik van de
kinderboerderij omdat deze gratis toegankelijk is.

Voorgestelde categorie

2

30.
Hondenpoepplan
Begrotingsprogramma
Maatregel
Opbrengst

Groene Stad
Stoppen met de uitvoering van het hondenpoepplan
Vanaf 2021 € 14.000
Vanaf 2022 maximaal € 20.000
(Inhuur poepzuiger is opgenomen in het integrale groenbestek
voor een bedrag van € 6.000. Contract loopt in elk geval tot
2022 met optie voor 2 jaar verlenging.)

Tijd

Vanaf 1 januari 2021 € 14.000

Betrokken partijen

Hondenbezitters
Bewoners
Kynologenclub
Dierenwinkels (verspreiding gratis poepzakjes)

Complexiteit

Gemiddeld, hondenbezitters en bewoners zullen ageren tegen
de maatregel.
Losloopgebieden worden opgeheven, afrasteringen worden
niet meer onderhouden en/of vervangen.
Hondenpoep wordt niet meer opgeruimd
Geen handhaving meer.
Er wordt nog wel hondenbelasting geheven.
Ja, weghalen voorzieningen (palen, losloopgebieden).
Nee

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Nee
Meer overlast van hondenpoep en loslopende honden op
ongewenste plaatsen.
Geen mogelijkheden meer voor hondenbezitters om hun hond
los te laten binnen de bebouwde kom.
Nee

Voorgestelde categorie

2

31.
Adoptie rotondes
Begrotingsprogramma

Groene Stad
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Maatregel

Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Het onderhoud van onze rotondes laten adopteren door
(Culemborgse) ondernemers om zo te besparen op het
onderhoud van de rotondes. Hiervoor worden (meerjarige)
overeenkomsten afgesloten met ondernemers. In dat geval
voert een ondernemer het onderhoud van een rotonde uit, in
ruil voor de mogelijkheid om reclame te maken op de rotonde.
€ 9.000 per jaar als alle rotondes geadopteerd worden
2021
Geen
Gemiddeld. Er moeten kaders worden vastgesteld (o.a.
reclamebeleid, verkeersveiligheid, looptijd overeenkomst). Er
moeten overeenkomsten worden afgesloten met ondernemers.
Voorwaarde is dat overgrote deel van rotondes geadopteerd
wordt. De vraag is of hier voldoende interesse voor is.
Met name uren
Huidige vaste beplanting moet mogelijk worden verwijderd (ook
kapitaalsvernietiging).
Nee

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling

Nee

Voorgestelde categorie

3

Geen
Geen

32.
Openbaar groen – Minder snoeien fruitbomen
Begrotingsprogramma
Groene Stad
Maatregel
1. Bomen: knot- en fruitbomen weghalen
2. Bomen: de helft van de knot- en fruitbomen weghalen
3. Fruitbomen nog maar 1x per 3 jaar i.p.v. elk jaar snoeien.
4. Gazon (26x maaien) omvormen naar 2x per jaar klepelen
5. Beplanting omvormen naar gazon
6. Alle bermen klepel i.p.v. deels maaien en afvoeren maaisel
7. Kwaliteitsniveau groen verlagen door minder te beheren
Opbrengst
1. Ca. 1,5 fte per jaar
2. Ca. 0,75 fte per jaar
3. € 8.000 per jaar. Er moeten dikkere takken uitgesnoeid
worden en er wordt meer hout afgevoerd. Dit kan invloed
hebben op de bezuiniging.
4. Nihil, meterprijs ontlopen elkaar niet i.v.m. bereikbaarheid
en verspreiding van de ligging van het groen
5. € 20.000 bij omvorming van deel van beplanting naar gazon
6. Ca. € 18.000
7. Nihil omdat lagere onderhoudsfrequentie leidt tot een
hogere inspanning. Verder leidt dit tot kapitaalsvernietiging.
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Tijd

Betrokken partijen

Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Vanaf 2021
Vanaf 2021
Vanaf 2021
–
Vanaf 2021, gefaseerd
Vanaf 2021
NVWC, MAR, andere natuurorganisaties, bewoners
Idem
Bewoners
–
NVWC, MAR, andere natuurorganisaties, bewoners
NVWC, MAR, andere natuurorganisaties, bewoners
Complex, deze boomsoorten zijn belangrijk voor de
identiteit van Culemborg
2. Idem
3. Gemakkelijk
4. Gemakkelijk, betreft aanpassing beheer
5. Gemiddeld, weerstand bewoners
6. Gemiddeld, weerstand bewoners en groenorganisaties
7. 1. Kappen van deze bomen ongeveer 7.500 stuks, ca. €
200.000 (kappen, afvoeren, uitfrezen, inzaaien, straatwerk
herstellen)
2. Ca. € 100.000
3. Nihil
4. Nihil andere manier van snoeien
5. Ca. € 300.000
6. Machine moet aangepast worden, dit brengt kosten met
zich mee.
7. Ja groene stad

Idem
1. Hittestress, meer fijnstof, afname biodiversiteit, flora en
fauna, identiteitsaantasting Culemborg (cultuurhistorie),
klimaat, leefbaarheid
2. Idem
3. Minder mooie fruitbomen met minder bloei en vruchten,
veiligheid kans op takbreuk en laag hangende takken.
Bruikbaarheid en leefbaarheid, beeld.
4. Zie 1
5. Gevolgen voor biodiversiteit van de bermen. Met klepelen
en laten liggen van het maaisel komen er veel meer
brandnetels en distels. Beeld wordt anders. Bermen worden
hierdoor verrijkt i.p.v. verschraalt.
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Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

6. Met name leefbaarheid. Meer klachten
7. Nee

3

33.
Geen dieren meer Plantage
Begrotingsprogramma
Groene Stad
Maatregel
1. Stoppen met alle dierenverblijven in de Plantage inclusief
hertenkamp
2. Alleen stoppen met kippen/volières
Opbrengst
1. € 10.000 (exploitatie en gebouw) en 0,4 FTE (blijft 0,1 FTE
over voor onderhoud park
2. € 6.500 (exploitatie en gebouw) en 0,3 FTE
Tijd
2021
Betrokken partijen
Bewoners / bezoekers
NME
Complexiteit
Gemakkelijk
Transitiekosten
Verkoop dieren realiseren, opbrengst hiervan is nihil.
Als panden gesloopt moeten worden zijn hier kosten aan
verbonden. Kapitaalsvernietiging
Relatie met hoofdlijnen uit
Kleine relatie
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Nee
Een publiekstrekker voor de stad zal verdwijnen, hierdoor
worden de bezoekers getroffen.
Educatieve functie vervalt.
Een stuk historie vervalt.
Ja, het is gratis voorziening

3

34.
Kosten zwerfvuil naar afvalstoffenheffing
Begrotingsprogramma
Groene Stad
Maatregel
De kosten voor het opruimen van dat deel van het zwerfafval
dat van ‘huishoudelijke oorsprong’ is, kunnen worden
doorberekend in de afvalstoffenheffing. In 2020 is dit voor
Culemborg een bedrag van € 3,20 per huisaansluiting per jaar.
Tiel hanteert echter een bedrag van € 10,43.
Wij zouden dit bedrag ook kunnen verhogen met bijvoorbeeld 7
euro. We lopen hiermee wel een bepaald risico omdat dit
bedrag wel toegerekend moet kunnen worden aan het
opruimen van zwerfafval van ‘huishoudelijke oorsprong’
Opbrengst
€ 7 * ca. 11.000 aansluitingen = € 77.000
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Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Vanaf 2021
De inwoners, deze gaan 7 euro extra betalen
Gemakkelijk
Nihil
Nee

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling

Nee

Voorgestelde categorie

2

Hogere afvalstoffenheffing in Culemborg.
Ja, zij moeten jaarlijks 7 euro extra betalen.

35.
Verlagen ambities duurzaamheid
Begrotingsprogramma
Groene Stad
Maatregel
Voor het werken aan Duurzaamheid en daarbinnen met name
de energietransitie is in deze raadsperiode € 100.000,- per jaar
beschikbaar. Daarnaast ontvangen we met enige regelmaat
uitkeringen in het gemeentefonds (dit jaar zo’n € 235.000,- voor
bijvoorbeeld de transitievisie warmte, het uitwerken van het
Klimaatakkoord en voor het regionale energieloket). Het
werken aan duurzaamheid is geen wettelijke verplichting, maar
vloeit voort uit de beleidsambities van de gemeenteraad. Er kan
daarom worden gekozen voor het bezuinigen op dit beleidsveld.
Als het volledige budget wordt bezuinigd betekent het een forse
aderlating op de mogelijkheid om projecten van de grond te
krijgen, de zichtbaarheid van het beleidsveld in de stad.
Opbrengst
€ 100.000,- per jaar + PM incidentele budgetten
Tijd
Het is fatsoenlijk om de lopende en voorgenomen projecten in
dit jaar te respecteren. Invoering kan daarom plaatsvinden per
1 januari 2021.
Betrokken partijen
Inwoners, bedrijven, Vrijstad Energie, initiatiefnemers voor
duurzame projecten, het regionale energieloket.
Complexiteit
Niet complex. Het duurzaamheidsbudget is in principe vrij
besteedbaar. Vanuit het nationale klimaatakkoord zijn
gemeenten wel verplichtingen aangegaan. Deze moeten wel
worden nagekomen.
Transitiekosten
Neen
Relatie met hoofdlijnen uit
Ja. De Stadsvisie spreekt over meervoudige duurzaamheid. De
stadsvisie
energietransitie (streven naar energieneutraliteit) maakt daar
onlosmakelijk onderdeel van uit.

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Het onderdeel Groene Stad uit het Raadsprogramma staat vol
met beleidsmatige ambities om te werken aan duurzaamheid.
Het bezuinigen van het duurzaamheidsbudget slaat daar door
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Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

een gat in deze ambities. Verder heeft de gemeente zich via de
VNG verplicht invulling te geven aan de afspraken uit het
klimaatakkoord (geen wettelijke verplichting, maar bestuurlijke
afspraak).
Vanuit de gemeente kunnen initiatieven van inwoners en
bedrijven niet meer financieel worden ondersteund. Projecten
als warmtekeuze Culemborg stagneren daar door. Afscheid
moet worden genomen van het regionale energieloket. De
ondersteuning van Vrijstad Energie als lokale energiecoöperatie
stopt. Voorlichting aan burgers over energiebesparende
maatregelen stopt.
Vaak is het zo dat de gemeente haar budget niet als enige partij
in projecten inzet maar een bijdrage levert aan projecten. Dit
multiplier-effect verdwijnt op het moment dat de gemeente
geen eigen geld kan inzetten (het multiplier-effect bedraagt ca.
2 á 3) . Ook bij het aanvragen van subsidies (vaak bij de
provincie, soms bij de rijksoverheid) wordt gevraagd naar
cofinanciering. Indien de gemeente geen cofinanciering kan
leveren vermindert dit de kans op succesvolle
subsidieaanvragen.
Geen

3 (verlagen ambitie met korting van €50.000,-)

36.
Verlaging budget Milieuadviesraad (MAR)
Begrotingsprogramma
Groene Stad
Maatregel
Sinds jaar en dag bestaat de MilieuadviesRaad Culemborg
(MAR). De MAR bestaat uit 7 betrokken inwoners uit de stad die
het college gevraagd en omgevraagd adviseren over thema’s op
het gebied van Milieu, RO en Duurzaamheid. De MAR vergadert
ca. 6 keer per jaar. Voor het bijwonen van de vergaderingen
ontvangen de leden een vergoeding van € 75,- per vergadering.
In totaal is hier een budget voor beschikbaar van € 2.800,- per
jaar.
Daarnaast beschikt de MAR over een budget van € 1.200,- aan
representatiekosten. In de praktijk van de afgelopen jaren blijkt
dat dit budget slechts incidenteel wordt aangesproken. Een
enkele keer wordt een declaratie ingediend voor het bijwonen
van een symposium of voor een bloemetje in het kader van een
vertrekkend MAR-lid.
Het is voorstelbaar dat de MAR blijft functioneren zonder dat
een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen wordt
uitbetaald.
Opbrengst
Tijd

€ 2.800,- per jaar (presentiegelden)
€ 1.200,- per jaar (representatiekosten)
Het is fatsoenlijk om het lopende begrotingsjaar te respecteren.
Invoering kan daarom plaatsvinden per 1 januari 2021.
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Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Alleen de MAR.
Niet complex. De MAR functioneert op basis van het Reglement
op de adviesraden. In het reglement zijn de vergoedingen als
onderdeel van de werkwijze opgenomen. Aanpassing van het
Reglement (raadsbesluit) is hier voor noodzakelijk.
Neen
niet

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Geen directe relatie. Betoogd zou kunnen worden dat de MAR
een geïnstitutionaliseerde vorm van burgerparticipatie vormt
en dat daarom het schrappen van het budget strijdig is met de
geest van het democratisch akkoord, waarin participatie
centraal staat.

Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling

Geen
Geen

Voorgestelde categorie

2
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Leefbare Stad
37.
Leges Basisregistratie Personen (BRP)
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
Vanaf 2021 verhoging van de leges voor uittreksels uit het BRP.
Opbrengst
2.000,- max.
Tijd
2021
Betrokken partijen
Burgers
Complexiteit
Aanpassen legesverordening 2021. Makkelijk
Transitiekosten
Niet van toepassing
Relatie met hoofdlijnen uit
Niet van toepassing
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
Niet van toepassing
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Burgers betalen meer voor een dienst van de gemeente.
Effect op individuele
Alle burgers worden getroffen.
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie
38.
Betaald parkeren
Begrotingsprogramma
Maatregel

1

Leefbare Stad
Het onderwerp parkeren bestaat uit verschillende onderdelen.
In dit voorstel zijn voor de verschillende onderdelen voorstellen
gedaan om meer inkomsten te generen.
a. Op een groot deel van de parkeerplaatsen in de
binnenstad is betaald parkeren ingevoerd. Naast een
starttarief (minimale inworp) van € 0,30 en een
uurtarief van € 1,00 is het op diverse locaties ook
mogelijk om een dagkaart van € 2,00 te kopen.
Voorstel: het starttarief te verhogen naar € 0,50, het
uurtarief handhaven op € 1,00 per uur en de dagkaart
verhogen naar € 3,00.
b. De parkeerplaats Mariahof was eerder betaald
parkeren. Sinds enige jaren is, in de pilot ‘Buurt
bestuurt’ besloten om de parkeerplaats gratis te
maken. Dit levert een inkomstenderving op van €
26.500 per jaar. Voorstel om betaald parkeren weer in
te voeren op de Mariahof.
c. Op dit moment zijn elektrische voertuigen die
geparkeerd staan op één van de betaald
parkeerplaatsen in de binnenstad vrijgesteld van
betalen parkeergeld. Dit geldt wel alleen als zij de auto
aan het opladen zijn. Echter nu het aantal elektrische
voertuigen toeneemt, moet overwogen worden om ook
voor deze voertuigen betaald parkeren in te voeren.

Opbrengst

a. € 20.000
b. € 26.500
c. € 5.000
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Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

De opbrengsten voor de Mariahof is netto, dus na aftrek van de
kapitaallasten van de benodigde investeringen.
Najaar 2020
Bezoekers, ondernemers en bewoners.
C.
Ja. Het wijzigen van parkeertarieven kan alleen via raadsbesluit
en wijziging van de tarieventabel. Na vaststelling moet de
wijziging in de automaten en apparatuur worden gewijzigd,
moeten belproviders de wijziging doorvoeren in parkeerapps en
is communicatie naar gebruikers nodig.
Bewoners en ondernemers betalen meer voor een
parkeervergunning. Bezoekers betalen meer parkeergeld.
Beperkt. Alleen als zij met auto naar de stad komen.

1 en 2

39.
Stoppen met jeugdboa’s (voorheen straatcoaches)
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
De jeugdboa’s (voorheen straatcoaches) volledig wegbezuinigen
Opbrengst
100.000,Tijd
Vanaf 2021 structureel (i.v.m. contract jeugdboa’s).
Betrokken partijen
-Inwoners (m.b.t. (veiligheid)(sgevoelens))
-Jeugdigen (minder toezicht/stimulans om het goede pad te
bewandelen)
Verscheidene professionele partijen die met jeugd en veiligheid
te maken hebben, kunnen door deze maatregel getroffen
worden. Zo zijn er binnen en buiten de gemeente meerdere
personen/afdelingen bezig met het behouden/verbeteren van
de veiligheid(sgevoelens), alsmede met het welzijn van
jeugdigen (zie ook toelichting bij nummer. 10).
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

C
Nee, wel als erna weer wordt besloten om de jeugdboa’s weer
in te voeren.
Geen relatie met Stadsvisie.

Heeft een relatie met Sociale Stad - Veilige Buurten.
De mate en verschijning van jeugdoverlast is wisselend en soms
moeilijk objectief te meten (een stijging of daling in
overlastmeldingen kan meerdere oorzaken hebben). Enkele
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jaren geleden was er sprake van excessieve overlast en
jeugdgroepen. Momenteel is er sprake van wisselende overlast.
Ook het jaargetijde en een wisseling naar activiteiten achter de
voordeur kan een verklaring zijn voor tijdelijke ‘rust’. Meerdere
partijen geven in ieder geval aan dat er wel sprake is van
groepen jongeren en dat de overlast in de zomer waarschijnlijk
zal toenemen.
Een jeugdboa heeft onder andere als doel contact maken met
de jeugd en het in kaart brengen van jeugdgroepen. Hiermee
kan jeugdoverlast worden voorkomen en aangepakt. Zie ook het
volgende filmpje voor meer informatie over de jeugdboa.
Naarmate de jeugdboa’s langer actief zijn in een gebied, hoe
beter de contacten zijn die zij hebben (zowel met jeugdigen als
met medeprofessionals in andere functies). De nieuwste lichting
jeugdboa’s in Culemborg heeft inmiddels goede contacten
opgebouwd. Uitvoering van het bezuinigingsvoorstel zal invloed
hebben op de informatiepositie van de gemeente. Dit met name
op het gebied van de samenstelling en het gedrag van de
jeugdgroepen. De jeugdboa’s vormen een belangrijke schakel
tussen het jeugdwerk van ElkWelzijn en de politie op straat.
De jeugdboa’s hebben unieke informatie die niet door
ElkWelzijn of door politie te genereren is en wat een belangrijke
input heeft voor het jeugdoverleg. Als de jeugdboa’s zouden
ontbreken in het jeugdoverleg zou dit rechtstreeks de kwaliteit
en effectiviteit van het jeugdoverleg en daarmee de aanpak
overlastgevende jeugd raken. Dit zal invloed hebben op de
bestaande jeugdgroep zoals onder andere “achter de poort”
alsook bij opkomende jeugdgroepen zoals bij het station.
Een mogelijk gevolg van het verdwijnen van de jeugdboa’s is dat
we de (probleem)jeugdgroepen uit het oog verliezen. Nu
hebben we duidelijk inzicht wie de problemen veroorzaken, wat
ze doen, waar ze het doen en met wie ze het doen. Hierop
wordt goed geacteerd door de jeugdboa’s. Als we dit los laten
verliezen we zicht. Meerdere personen geven aan bang te zijn
voor een toename in overlast door jongeren als de jeugdboa’s
verdwijnen.
Ook zijn de jeugdboa’s van meerwaarde voor het wijkgericht
werken. Als gemeente zijn we sterk afhankelijk van de 'ogen en
oren' in de wijken. In het leefbaarheid wijkteam komen
regelmatig overlast zaken aan de orde die te maken hebben met
(hang) jongeren. De jeugdboa's leveren een grote bijdrage aan
het vroegtijdig signaleren van hiervan. Dit stelt o.a. het wijkteam
in staat om tijdig te schakelen. Ze versterken de kennispositie
over jongeren in de wijken. Hier zou een gat in vallen als de
jeugdboa’s zouden verdwijnen.
Inwoners zouden meer te maken kunnen krijgen met
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onveiligheid(sgevoelens). Jeugdigen zouden meer kans kunnen
krijgen om (onopgemerkt) het verkeerde pad te bewandelen.
Verscheidene professionele partijen die met jeugd en veiligheid
te maken hebben, kunnen door deze maatregel getroffen
worden. Zo zijn er binnen en buiten de gemeente meerdere
personen/afdelingen bezig met het behouden/verbeteren van
de veiligheid(sgevoelens), alsmede met het welzijn van
jeugdigen.

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

In het bijzonder is de politie een belangrijke stakeholder. Het
wegbezuinigingen van de jeugdboa’s zal rechtstreeks de
werkzaamheden van de politie raken. Dit zal onder andere
merkbaar zijn bij drukke momenten en bij incidenten.
Jeugdboa’s staan rechtsreeks in verbinding met de politie
waardoor er meer oren en ogen in de stad zijn. De politie werkt
vaak in koppels. Gevoelsmatig en ogenschijnlijk zichtbaar voor
de samenleving wordt de politiecapaciteit verdubbeld als er
gemengde koppels gevormd worden met de jeugdboa’s. Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij verwachte drukke periodes zoals bij
ramadan etc. Het effect van de jeugdboa’s zal toenemen als de
bevoegdheden (zoals het schrijven van bonnen voor bepaalde
overtredingen) goed ingeregeld zijn.
-

3

40.
Stoppen met buurtbemiddeling
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
Welzijnswerk – Buurtbemiddeling (uitvoering bij ElkWelzijn)
- Bemiddeling bij burenruzies volgens een erkende
methode door getrainde vrijwilligers
- Preventieve voorziening veiligheid
- Burgerparticipatie
Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

€15.748 (budget Veiligheid)
Structurele subsidie
Elk Welzijn, Kleurrijk Wonen, politie, gemeente, inwoners
C
Ja, ambtelijke capaciteit
Niet van toepassing
Ja,
Leefbare stad (Veilige buurten)
Sociale stad
- Leefbaarheid en veiligheid in de buurt wordt aangetast
- Aantasting sociale cohesie (buurt, wijk)
- Meer overlast met onveilige situaties, escalaties van
conflicten
- Meer beroep op politie en woningcorporatie
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Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Onveiligheid op verschillende niveaus: straatniveau,
buurtniveau, wijkniveau
Niet direct

3

41.
Stoppen met cameratoezicht
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
Stoppen met het cameratoezicht.
Opbrengst
84.950,Tijd
Vanaf 2023 (of eerder als we bestaande contracten af kunnen
kopen).
Betrokken partijen
Contractspartijen, politie, jeugdboa’s, wijkteams, inwoners.
Complexiteit
B
Transitiekosten
Eventuele afkoop van contracten bij voortijdige beëindiging.
Relatie met hoofdlijnen uit
Heeft geen relatie met Stadsvisie.
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Heeft een relatie met Sociale Stad - Veilige Buurten.
Het cameratoezicht in Culemborg heeft mede als doelstelling het
tegengaan van de volgende zaken:
 Jeugdoverlast;
 Vernieling;
 Geweld/mishandeling;
 Grootschalige orde verstoringen.
In december 2017 is een evaluatie over het cameratoezicht
opgeleverd. Hierin kwam naar voren dat het cameratoezicht nog
steeds bijdraagt aan de geformuleerde doelstelling. In de
gesprekken wordt aangegeven dat de aanwezige problematiek
vermindert als er een camera aanwezig is. Bewoners die de
problematiek ervaren, geven na het plaatsen van de camera
actief aan bij de professionals dat ze zich gehoord en erkend
voelen.
De geregistreerde politiecijfers over jeugdoverlast, vandalisme en
geweld laten over de jaren een daling zien in de cameragebieden.
Hoewel dat ook deels aan andere maatregelen te wijten zal zijn,
lijkt het cameratoezicht dus een positief effect te hebben. De
geplaatste camera op het Schoolhof in 2015 en de directe daling
het jaar erna is hiervan een mooi voorbeeld.
Als het cameratoezicht stopt kan er meer onrust en het gevoel
van onveiligheid ontstaan. Op het moment dat de camera’s
verdwijnen kunnen er meer problemen ontstaan op het gebied
van openbare orde en veiligheid. Denk hierbij aan jeugdoverlast,
vernieling, geweld/mishandeling en grootschalige orde
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verstoringen.
Effect op individuele
inkomensverdeling

Geen.

Voorgestelde categorie

3

42.
Bijdrage fonds regionale mobiliteit
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
Bijdrage fonds regionale Mobiliteit schrappen
Opbrengst
€ 28.800
Tijd
2021
Betrokken partijen
Regio Rivierenland en alle deelnemende gemeenten
Complexiteit
C.
De samenwerkingsovereenkomst met Regio Rivierenland moet
worden opgezegd.
Transitiekosten
Ja
Relatie met hoofdlijnen uit
Ja, minder verbindingen in de regio op het gebied van mobiliteit.
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
In 2019 heeft de raad ingestemd met het Regionaal
raadsprogramma
Mobiliteitsplan en het Uitvoeringsplan Mobiliteit. Hiervoor is een
fonds ingesteld waarin per gemeente per jaar per inwoner € 1.00
wordt gestort. Uit dit fonds worden verschillende lopende
onderzoeken en plannen betaald. Deze onderzoeken en plannen
vormen de basis om subsidie aan te kunnen vragen bij Provincie
Gelderland.
Maatschappelijke effecten
Plannen worden weer per gemeente geschreven, maar cofinanciering voor uitvoering is niet meer mogelijk. De provincie
stelt als eis dat het een subsidieaanvraag voor mobiliteit alleen
mogelijk is als deze voortkomt uit een regionaal plan.
Er komen nu geen concrete projecten voor Culemborg in gevaar.
Wel lopen we het risico om niet meer in aanmerking te komen
voor subsidies vanuit de provincie. Zij stellen immers als eis dat
wij regionaal beleid hebben op diverse thema’s.
Dit is vastgelegd in het door raad vastgesteld Uitvoeringsplan
Mobiliteit

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Daarnaast komt de regionale samenwerking onder druk te staan.
Geen

3

43.
Bijdrage regio Rivierenland mobiliteitsbeleid
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
Jaarlijkse bijdrage regio Riviereland Mobiliteit
Deze bijdrage wordt besteed aan het organiseren en
coördineren van bijeenkomsten voor verkeersveiligheid en
mobiliteit.
Opbrengst
€ 3000
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Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

2021
Regio Rivierenland en alle deelnemende gemeenten
C.
De samenwerkingsovereenkomst met Regio Rivierenland moet
worden opgezegd.
Ja
Ja, minder verbindingen in de regio op het gebied van mobiliteit.
Jaarlijks vinden overleggen plaats op gebied van mobiliteit en
verkeersveiligheid. Hier vindt uitwisseling plaats van kennis,
projecten en worden subsidies verdeeld. Door schrappen van dit
budget komt de gemeente niet meer in aanmerking voor
Provinciale subsidies op gebied van verkeer en mobiliteit.
Daarnaast komt de regionale samenwerking onder druk te staan.
Geen

3

44.
Aanpak kleine verkeersknelpunten
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
Verkeersbeleid uitbestede werkzaamheden
Opbrengst
€ 25.000
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

2020
Politie, handhaving, Fietsersbond, VVN, inwoners
B. er zijn bepaalde doelen gesteld om de verkeersveiligheid in
Culemborg aan te pakken. Door het niet uitvoeren, blijven de
knelpunten onopgelost. Zowel bewoners als raad geven aan
verkeerveiligheid een hoge prioriteit te geven.
Ja, hoewel dit geen extra werk oplevert, gaat dit natuurlijk wel
tot extra meldingen en klachten leiden. Ook deze moeten weer
in behandeling worden genomen wat extra ambtelijke
capaciteit vraagt.
Ja, verkeersveiligheid heeft een hoge prioriteit, zowel in het
raadsrprogramma als in de Kadernota Veiligheid.
Het aantal meldingen/klachten en (het gevoel van) de
onveiligheid neemt toe. Door schrappen van dit budget kunnen
we geen knelpunten meer oplossen. Ook kunnen we niet meer
adequaat reageren op verzoeken en wensen van bewoners en
anderen (bijv. scholen).
Mogelijk leidt dit op termijn ook tot extra slachtoffers als gevolg
van een verkeersongeval.
Geen
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Voorgestelde categorie

2

45.
Onderhoudsniveau wegen verlagen
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
Onderhoudsniveau verlagen
Opbrengst
10-15% bezuiniging wat ca. €70.000 euro oplevert
Tijd
Per direct
Betrokken partijen
- Bevolking/burgers
- Ondernemers/bedrijven
- Toeristen
- Overige gebruikers van de stad
Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Niet complex
Geen
Geen directe relatie. (indirect de beeldkwaliteit vermindert)
Niet bekend
De recente schouw van onze wegen laat zien dat het technisch
mogelijk is het onderhoudsniveau naar beneden bij te stellen.
Daarmee blijven onze wegen technisch van voldoende niveau.
Daarbij moeten we wel accepteren dat:
- de kwaliteit van ons wegennet vermindert, het risico op
aansprakelijkheid en schadeclaims (deels
verkeersveiligheid) verhoogt
- Meer schadebeelden aan wegennet ((beeld)kwaliteit
minder)
- Bezuiniging nu heeft consequentie op lange termijn
waardoor investeringskosten hoger worden om terug op
(huidig) niveau te komen.
- Vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving heeft
een negatief effect op de leefbaarheid / beleving in de
wijk.
Het te bezuinigen bedrag is verdeeld over 2 categoriën. Wanneer
we € 35.000,- bezuinigen wordt het kwaliteitsniveau lager maar
houden we enige ruimte voor functionele aanpassingen die nodig
zijn wanneer groot onderhoud wordt uitgevoerd. Denk daarbij
aan het aanleggen van een drempel die door de omwonenden als
noodzakelijk wordt ervaren, het verbeteren van de plantvakken
van enkele bomen die niet voldoende ruimte hebben, het
aanleggen van een extra (invaliden)parkeerplaats waar dat zeer
gewenst is. Wanneer er € 70.000,- bezuinigd wordt (categorie 3)
dan gaat het kwaliteitsniveau omlaag èn zijn dergelijke
maatregelen niet mogelijk bij het uitvoeren van onderhoud. Dat
maakt het lastig om in een participatietraject open te staan voor
de wensen van de bewoners.
Nee
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Voorgestelde categorie

2 en 3

46.
Versoberen openbare verlichting
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
(Onderhouds)niveau openbare verlichting verlagen:
- Aantal (nieuwe + bestaande) masten verminderen
- Hergebruik bevorderen
- Oude lichtmasten langer laten staan, dus temporiseren
van vervangingen, oudere masten hergebruiken indien
mogelijk
Omdat het huidig kwaliteitsniveau van de openbare verlichting
hoog ligt is een bezuiniging van 10-15% realistisch. De verlichting
blijft hiermee naar verwachting op een aanvaardbaar niveau.
Opbrengst
10 – 15% bezuinigen levert ca. €30.000 tot €50.000 op
Tijd
Vanaf 2021
Betrokken partijen
- Burgers/bevolking van Culemborg
- Ondernemers/bedrijven
Overige gebruikers van Culemborg
Complexiteit
Niet complex
Transitiekosten
Geen
Relatie met hoofdlijnen uit
Heeft relatie met de uitstraling en beeldkwaliteit in de avond
stadsvisie
situatie.

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie
47.
Gladheidsbestrijding
Begrotingsprogramma
Maatregel

Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen

Complexiteit

Niet van toepassing.
Minder sociale veiligheid en persoonsherkening. Tevens neemt de
verkeersveiligheid af. Een en ander blijft naar verwachting wel op
een aanvaardbaar niveau.
Niet van toepassing

1

Leefbare Stad
Bezuinigen op gladheidsbestrijding door aanpassen strooibeleid.
Binnen de wettelijke inspanningsverplichting prioriteiten stellen.
Er wordt dan bijvoorbeeld niet meer gestrooid in het
buitengebied en de niet doorgaande woonstraten.
Overwerkuren, ca. € 5.000, afhankelijk van wat voor een soort
winter.
Vanaf 2021
Provincie
Bewoners, verkeersdeelnemers
Kinderen middelbare scholen
Buurgemeenten
Hulpdiensten
Gemiddeld, overleg hulpdiensten (langere aanrijdtijden),
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Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie
48.
Straatmeubilair
Begrotingsprogramma
Maatregel

communicatie, bebording.
Bebording (einde strooigebied) ca. € 2.000,Nee

Nee
Verkeersveiligheid en begaanbaarheid (fietsende scholieren,
ouderen)
Meer aansprakelijkheidsstellingen
Vertraging hulpdiensten bij uitruk
Geen

3

Leefbare Stad
Onnodige (verkeers)palen verwijderen.
Onnodige (verkeers)borden verwijderen
Banken verwijderen
Afvalbakken verwijderen

Opbrengst

€ 3000,-

Tijd
Betrokken partijen

2021
Bewoners bij minder banken en afvalbakken (hondenbezitters).
Meer zwerfafval.
Gemiddeld
Ja, inventarisatie en acties verwijderen elementen.
Geen

Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Geen
Ouderen i.v.m. minder banken.
Hondenbezitters i.v.m. minder afvalbakken.
Overige bewoners, meer zwerfafval, minder afvalbakken
Verkeersveiligheid bij wegnemen palen en borden.
Geen

3

49.
Kostendekkendheid inzet Openbare Werken bij evenementen
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
Stoppen met faciliteren van de Promotie-evenementen of
kosten in rekening brengen bij organisatie.
Opbrengst
Bij stoppen, met name uren:
Voorbereiding: 0,1 FTE
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Uitvoering (reiniging, dranghekken, omleidingen etc.), met name
buiten kantooruren, € 8.000,- overwerkvergoeding

Tijd
Betrokken partijen

Als we het in rekening brengen worden de evenementen
kostendekkend.
Afhankelijk van afspraken 2021
Organisatoren en bezoekers evenementen
Het betreft o.a. de evenementen:
- Koninginnedag
- 4 en 5 mei
- Oldtimerdag
- Culemborg Bijvoorbeeld
- Zwemwedstrijd Culemborg
- Culemborg Blues
- Lek Art
- Opendag rood, groen, blauw en geel
- Intocht Sinterklaas

Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Gemakkelijk
Geen
Nee

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Nee
Dit legt druk op het organiseren van evenementen waardoor
deze minder aantrekkelijk worden of verdwijnen.

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

3

90

Ondernemende Stad
50.
Regionaal Investeringsfonds
Begrotingsprogramma
Ondernemende Stad
Maatregel
Regionaal InvesteringsFonds RIF
(gedeeltelijk) stoppen met bijdrage aan het regionale
investeringsfonds RIF. Vanuit dit fonds worden (innovatieve)
projecten medebekostigd vanuit de speerpunten (economie,
logistiek, agribusiness en toerisme en recreatie). Bijdrage is
regiobreed €3 ,- per inwoner. Ca. € 86.000,- per jaar
Opbrengst
€ 0 - € 86.000,- per jaar.
Tijd
Discussie zal met alle regiogemeenten moeten worden gevoerd.
Eerder stoppen dan 2021 is niet realistisch.
Betrokken partijen
Regiogemeenten + stakeholders en samenwerkingspartners in
het economische speelveld. Samengevat tot de 5 O’s.
Complexiteit
Hoog. Samen optrekken bij een eventuele bezuiniging als
gemeenten is van belang. Indien 1 of 2 gemeenten er helemaal
uitstappen zal het fonds klappen en bovendien stevige gevolgen
hebben voor de samenwerking op andere terreinen.
Transitiekosten
In principe gering.
Relatie met hoofdlijnen uit
Ja, is een “experimentenfonds” . Levert verrassende
stadsvisie
partnerschappen, crossovers en samenwerkingen op. Bevordert
samenwerking/participatie tussen de 5 O’s. Prima
multipliereffect (financiën) en effect voor de werkgelegenheid.

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling

Idem, bevordert samenwerking /participatie op lokaal/regionaal
niveau.
Dit regionale fonds is met veel moeite opgezet (proces van 2
jaar) en is een succesvol voorbeeld gebleken van regionale
samenwerking. Uniek in NL, bedoelt om initiatieven te
stimuleren die elders lastig of geen subsidie kunnen verwerven.
Het RIF is een belangrijk instrument om de regionale ambities
zoals beschreven in het Regionaal Economisch
Ambitiedocument 2016-2020 op de 3 economische speerpunten
te behalen en aan te jagen. Stoppen zal naar verwachting een
grote wissel trekken op de (overige) regionale samenwerking.
Projecten die een toezegging hebben gekregen kunnen worden
voortgezet voor zover we kunnen overzien. Er worden 2x per
jaar nieuwe aanvragen beoordeeld en gehonoreerd. Nieuwe
aanvragen zullen dan niet meer kunnen worden gehonoreerd.
Er zijn verspreid over de regio sinds medio 2017 tot medio 2019
164 aanvragen ingediend waarvan er 73 zijn gehonoreerd (
haalbaarheidsonderzoeken of uitvoeringsprojecten).
Waarschijnlijk niet in direct zin, maar mogelijk wel indirect. Een
gezond functionerend bedrijfsleven drijft immers op innovaties
en vernieuwing. Daartoe biedt dit fonds een mogelijkheid. Door
de verplichte co-financiering wordt elke euro vermeerdert.
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Voorgestelde categorie

3

51.
Verlagen budget voor promotie (binnen)stad
Begrotingsprogramma
Ondernemende Stad
Maatregel
Uitgaven stoppen of verminderen.
Deel uitgaven betreft toeristische promotie van de stad: routes,
fietsknooppuntensysteem, website, brochures bij TIP en andere
informatiepunten, mogelijk maken dat TIP als balie met
vrijwilligers kan draaien.
Ander deel is mogelijk maken samenwerking in binnenstad
Deel is innovatiebudget voor binnenstad. Met dit budget
worden via cofinanciering andere budgetten binnengehaald.
Opbrengst
Structureel (vanaf 2022) € 61.000,Verminderen: € 15.000,- minder
Tijd
2021/2022
Betrokken partijen
Alle samenwerkende partijen in de binnenstad.
Alle regionaal betrokken samenwerkingspartners (gemeenten,
RBT, Provincie, Regio Rivierenland, ondernemers)
Complexiteit
- Moeilijk.
- Deel van budget ligt via overeenkomsten vast in
meerjarenafspraken (fietsknoopuntensysteem,
wandelnetwerk, klompenpaden, exploitatie Liniepont).
- De samenwerking in de binnenstad wordt hieruit betaald.
- Met dit budget worden via cofinanciering subsidies
binnengehaald.
Het is niet verdedigbaar om wel toeristenbelasting te heffenh en
uitgaven voor toerisme te doen.
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
Het budget is een van de belangrijke pijlers om de stadsvisie
stadsvisie
vorm te geven en de uitwerking te ‘laden’.
Relatie met hoofdlijnen
Ja.
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
- Samenwerking in de binnenstad is ten einde
- Samenwerking in de regio is niet meer mogelijk. Terwijl
toerisme uit efficiencyoverwegingen juist voor een
behoorlijk deel regionaal wordt aangepakt.Toerisme is een
van de drie pijlers onder het regionaal ambitiedocument.
Geen publiciteit meer over wat er in Culemborg te doen is: geen
website, routes en informatie meer.
Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

2

52.
Schrappen budget Regionaal Bureau Toerisme (RBT)
Begrotingsprogramma
Leefbare Stad
Maatregel
Stoppen of verminderen bijdrage aan Regionaal Bureau voor
Toerisme Rivierenland (RBT)
Opbrengst
€ 30.000,- / € 10.000,Tijd
2023
Betrokken partijen
RBT Rivierenland, Regio Rivierenland, andere regiogemeenten
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Complexiteit

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Samen met andere gemeenten en Regio Rivierenland hebben wij
een prestatieovereenkomst met RBT Rivierenland. Dat werkt
naar twee kanten toe.
Provinciaal en landelijk wordt Culemborg niet meer onder de
aandacht gebracht. RBT is tevens het doorgeefportaal naar
andere landelijke toeristische websites.
Wellicht een afkoopregeling nodig.
Onder de aandacht brengen van Culemborg bij bezoekers van
buiten de stad is onderdeel hiervan.

Niet van toepassing





Effect op individuele
inkomensverdeling

-

Voorgestelde categorie

3

Toerisme is uit efficiencyoverwegingen 17 jaar geleden
voor een behoorlijk deel regionaal aangepakt via het
RBT.
Zonder bijdrage geen doorgeefportaal naar landelijke
websites en promotie over Culemborg.
Regionaal en provinciaal verdwijnt Culemborg letterlijk
van de kaart.
Samenwerking met regiogemeenten over toerisme is
heel moeilijk.

53.
Publieksgerichte activiteiten archeologie
Begrotingsprogramma
Ondernemende Stad
Maatregel
(deels) schrappen budget voor publieksgerichte activiteiten
(publicaties, informatiepanelen, exposities, kijkdagen) rond
archeologie en instandhouding gemeentelijke archeologische
collectie
Opbrengst
€ 15.250
Tijd

Betrokken partijen

Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

Kan per 2021 ingevoerd, er lopen nog verplichtingen in 2020 in
verband met urgente conserveringsmaatregelen archeologische
collectie
Stichting Kasteeltuin Culemborg, Museum Elisabeth Weeshuis,
AWK Voet van Oudheusden, gemeente, inwoners, toeristen en
bezoekers
gemakkelijk
Niet van toepassing
Raakt aan het aangaan van lokale, regionale en nationale
partnerschappen
Niet van toepassing
Het budget is bedoeld voor meerdere doeleinden. De
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publieksgerichte activiteiten beogen bij te dragen aan
draagvlakverbreding voor dit onderdeel van het lokale
erfgoed(beleid). En tevens een stukje verantwoording af te
leggen voor geïnvesteerd gemeenschapsgeld. Momenteel wordt
samen met AWK Voet van Oudheusden gewerkt aan een
overzichtswerk van wat al die archeologische onderzoeken in
Culemborg in de afgelopen 15 jaar aan informatie en vondsten
hebben opgeleverd.

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

De Stichting Kasteeltuin Culemborg beheert namens de
gemeente de archeologische collectie in de Groene Schuur,
maar de gemeente is als eigenaresse zelf verantwoordelijk voor
de instandhouding van de collectie. Delen daarvan verkeren in
minder goede conditie en behoeven – al dan niet urgent herstel en/of conservering. Daarmee en voor maatregelen die
de bewaaromstandigheden willen verbeteren is een investering
nodig van 4 maal het jaarbudget. Het achterwege laten van deze
maatregelen betekent de teloorgang van delen van de collectie.
Niet van toepassing

2

54.
Stoppen met subsidie Museum Elisabeth Weeshuis
Begrotingsprogramma
Ondernemende Stad
Maatregel
De gemeente levert geen bijdrage meer aan het Elisabeth
Weeshuis Museum
Opbrengst
€ 145.000
Tijd
Het betreft een structurele subsidie. Dit betekent een
zorgvuldige afbouw over meerdere jaren. Juridisch advies.
Betrokken partijen
Elisabeth Weeshuis Museum
Brede School
Toeristen; het museum is een trekpleister voor toeristen
Ondernemers in de binnenstad; minder toeristen betekent
minder inkomsten voor ondernemers in de binnenstad.
Stadsgidsen
Museum Jan van Riebeeckhuis
Stichting Kasteeltuin
Stichting Elisabeth Weeshuis (protectoren)
Eigen inwoners
Weescafé
Vrijwilligers van het museum
Scholen
Complexiteit

Categorie C
Afbouw van subsidies moet zorgvuldig gebeuren.
De verwachting is dat er maatschappelijk veel weerstand gaat
ontstaan.
In 2014 is het subsidiebedrag voor het museum al met €40.000
verlaagd. Nogmaals zo’n bedrag zal betekenen dat of de
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directeursfunctie of de ondersteunende functie van de
museummedewerker geschrapt moet worden. Het is dan de
vraag of het museum nog genoeg professionele kracht heeft om
in stand te blijven.

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Stopzetting van de subsidie leidt hoogstwaarschijnlijk tot sluiten
van het museum. De vraagt rijst vervolgens wie er zorgdraagt
voor de museale collectie: de Erfgoedwet brengt verplichtingen
met zich mee op dit gebied.
Het beëindigen van de subsidie voor het weeshuis museum zal
waarschijnlijk leiden tot maatschappelijke onrust en wellicht
juridisch verzet. Dit kan extra inzet van ambtelijke capaciteit en
communicatie vergen.
Vanwege het gegeven dat er ook professionele krachten werken
zullen er transitiekosten zijn. De oplossing voor het elders
onderbrengen van de collectie zal ook kosten met zich
meebrengen.
Het museum is al jaren een verbinder tussen partijen.
Sociale stad
Cultuur en sport als bindmiddel De accommodaties zijn plekken
waar verbinding plaatsvindt. Uitgangspunt is dat voorzieningen
als theater De Fransche School, bibliotheek, Weeshuismuseum
en Kunst Educatie Culemborg behouden blijven voor de stad.
De Cultuurvisie inclusief ontwikkelagenda samen met de stad te
herijken en de kansen die Culemborg als Cultuurstad biedt, mee
te nemen bij het evenementenbeleid en de totstandkoming van
de Stadsvisie.
Jongeren te betrekken bij de leefomgeving door te starten met
bijvoorbeeld kunstprojecten in wijken en het bieden van
voldoende (fysieke) plek om hun creatieve talent te ontwikkelen;
In het evenementenbeleid en bij het Cultuurfonds ook de
mogelijkheid van een Cultuuragenda voor de stad meenemen.
Het jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds nog beter onder de
aandacht van de doelgroep te brengen en waar nodig en in
overleg met partners deze met budget of andere initiatieven uit
te breiden zodat nog meer kinderen kunnen meedoen;

Maatschappelijke effecten

Zorgzame stad
Participatietrajecten te starten om te onderzoeken op welke
manier we effectief de basisvaardigheden (bibliotheek) van onze
inwoners kunnen versterken. Om volwaardig te kunnen
deelnemen aan deze samenleving heb je bepaalde
basisvaardigheden nodig: je moet de taal beheersen, kunnen
lezen en schrijven, sociale media wijsheid bezitten, met geld om
kunnen gaan etc.
Belangrijke taken van het museum zijn het bewaren en
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onderzoeken van Culemborgs erfgoed en educatie.
Het museum laat enerzijds zien hoe in Culemborg vanaf het
einde van de middeleeuwen wezen werden opgevangen maar
laat ook zien op welke manier Culemborg een rol speelde in de
nationale geschiedenis.
De directrice van het museum besteedt (sinds de bezuinigingen
van 2014 noodgedwongen) veel tijd aan fondsenwerving en is
daar ook succesvol in. Hierbij is van belang dat uit eigen
middelen co-financiering wordt ingebracht. Verlagen van de
gemeentelijke subsidie beperkt dan ook de mogelijkheden om
middelen uit die fondsen binnen te halen.
Culemborg zal geen stadsmuseum meer hebben en is daardoor
minder aantrekkelijk voor toeristen. Het gebouw is cultureel
erfgoed en een icoon van de stad die je aan de openbaarheid
onttrekt als je het museum zou wegbezuinigen.
Voor eigen inwoners vervalt de mogelijkheid om de vaste
collectie en wisseltentoonstellingen te bekijken om zo de lokale
geschiedenis te ontdekken.

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

Als je niets met deze locatie doet, ben je het definitief kwijt. Het
gebouw heeft nu een publieke functie, vooral de bibliotheek die
ook in dit pand zit.
Volkshuisvesting zit ook in dit pand. Hier hebben we echter
geen subsidierelatie mee. Bij doorgaan van deze bezuiniging
moet ook volkshuisvesting naar een ander pand. Er volgt dus
een verschuiving van locaties.
-

3

55.
Stoppen open monumentendag e.d.
Begrotingsprogramma
Ondernemende Stad
Maatregel
(Deels) schrappen van structurele subsidie
Opbrengst
€ 6.500 (voor 2020 opgenomen in begroting)
Tijd
Betreft structurele subsidie, dus er zal een overgangstermijn in
acht moeten worden genomen
Betrokken partijen
Stichting Open Monumentendag, AWK Voet van Oudheusden,
inwoners, bezoekers, monumenteneigenaren,
horecaondernemers
Complexiteit
Gemakkelijk
Transitiekosten
Niet van toepassing
Relatie met hoofdlijnen uit
Raakt aan punt 2: aangaan van lokale, regionale en nationale
stadsvisie
partnerschappen

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten

nvt
Open Monumentendag is een landelijk fenomeen dat
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Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

gemeenten (en andere belanghebbenden) in staat stelt het
lokale erfgoed onder de aandacht te brengen; is feitelijk dus ook
een stukje stadspromotie. Stopzetting van subsidie leidt
hoogstwaarschijnlijk tot beëindiging activiteiten stichting.
nvt

3

56.
Verkopen 't Spoel (netto structurele opbrengst)
Begrotingsprogramma
Ondernemende Stad
Maatregel
1. Verkoop hetzij verkoop woning en/ of verkoop restaurant
op Werk aan het Spoel
2. Verkoop hele terrein incl. opstallen Werk aan het Spoel
3. Herverdeling kosten
Opbrengst
1. Opbrengst woning en of restaurant (eenmalige opbrengst).
€ 500.000,2. Opbrengst woning en of restaurant (eenmalige opbrengst).
€ 500.000,- , stoppen met beheer en onderhoud € 43.000,3. € 10.000,Tijd
2023
Betrokken partijen
Stichting Werk aan het Spoel (huurder), Caatje aan de Lek en
Beeldhouwatelier Anneke Wessels (onderhuurders) en de
wandelaars/bezoekers.
Complexiteit
Groot. Huurovereenkomst is sterk voor huurder en
onderhuurders (huurbescherming)
Verkoop zal mogelijk gepaard moeten gaan met afkoop beheer
waardoor lagere opbrengst
Transitiekosten
Afkoop beheer en onderhoud
Relatie met hoofdlijnen uit
ja proeftuin
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
St. Werk aan het Spoel heeft geen of weinig middelen om
zelfstandig het terrein te exploiteren. De onderhuurders wel.
Een landelijk uniek terrein (onderdeel werelderfgoed) raakt
hierdoor mogelijk vervallen.
Effect op individuele
-niet
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

3

57.
Stoppen met subsidie Fransche School
Begrotingsprogramma
Ondernemende Stad
Maatregel
Gemeente levert geen financiële bijdrage meer aan de Fransche
School.
Opbrengst
€ 142.000 + verkoop pand
€ 75.000 exploitatiesubsidie
€ 57.000 huursubsidie
Tijd
Het betreft een structurele subsidie. Dat betekent een
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Betrokken partijen

Complexiteit

zorgvuldige afbouw over meerdere jaren (juridisch advies).
Bezuiniging niet eerder te realiseren dan zomer 2021 (na afloop
van het theaterseizoen).
 Theater de Fransche School
 Alle partijen die de Fransche School gebruiken als
podium. Dit zijn culturele organisaties die hun
uitvoeringen hier houden.
 Artiesten
 Inwoners van Culemborg die het theater mogen
gebruiken nu het qua programmering inzet op de hele
stad Culemborg.
 Vrijwilligers van de Fransche School
 Professionele medewerkers

Categorie C.
Het afbouwen van subsidies moet zorgvuldig gebeuren.
In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de Fransche School
met bovengenoemd bedrag te subsidiëren, het pand aan te
houden en op te knappen. De renovatie en verduurzaming van
het pand zijn in gang gezet en kunnen niet tussentijds worden
gestopt (verplichtingen aangegaan). Als de theaterfunctie in het
pand stopt dan zijn de investeringen grotendeels voor niets
gedaan.
Rekening houden met de programmering.
Rekening houden met de professionele medewerkers.

Transitiekosten

Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

Het beëindigen van de subsidie voor theater de Fransche School
leidt zeer waarschijnlijk tot maatschappelijke onrust en wellicht
juridisch verzet, dat kan extra inzet van ambtelijke capaciteit en
communicatie vergen.
Transitiekosten i.v.m. het niet per direct kunnen stopzetten.
Transitiekosten i.v.m. de professionele medewerkers
De Fransche School zet qua programmering in op de hele stad
Culemborg. Dus ook op de bevolkingsgroepen en wijken die tot
voor kort buiten beeld waren. Zo bereikt het theater nu ook
mensen uit de Molukse en Marokkaanse gemeenschappen om
hun activiteiten uit te voeren in het theater.
Sociale stad
Cultuur en sport als bindmiddel De accommodaties zijn plekken
waar verbinding plaatsvindt. Uitgangspunt is dat voorzieningen
als theater De Fransche School, bibliotheek, Weeshuismuseum
en Kunst Educatie Culemborg behouden blijven voor de stad.
De Cultuurvisie inclusief ontwikkelagenda samen met de stad te
herijken en de kansen die Culemborg als Cultuurstad biedt, mee
te nemen bij het evenementenbeleid en de totstandkoming van
de Stadsvisie.
Jongeren te betrekken bij de leefomgeving door te starten met
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Maatschappelijke effecten

Effect op individuele
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie

bijvoorbeeld kunstprojecten in wijken en het bieden van
voldoende (fysieke) plek om hun creatieve talent te ontwikkelen;
In het evenementenbeleid en bij het Cultuurfonds ook de
mogelijkheid van een Cultuuragenda voor de stad meenemen.
Het jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds nog beter onder de
aandacht van de doelgroep te brengen en waar nodig en in
overleg met partners deze met budget of andere initiatieven uit
te breiden zodat nog meer kinderen kunnen meedoen;
Zorgzame stad
Participatietrajecten te starten om te onderzoeken op welke
manier we effectief de basisvaardigheden (bibliotheek) van onze
inwoners kunnen versterken. Om volwaardig te kunnen
deelnemen aan deze samenleving heb je bepaalde
basisvaardigheden nodig: je moet de taal beheersen, kunnen
lezen en schrijven, sociale media wijsheid bezitten, met geld om
kunnen gaan etc.
Bij stopzetten van de subsidie verdwijnt de theatervoorziening/
filmhuis uit de binnenstad.
De Fransche School zet qua programmering in op de hele stad
Culemborg. Dus ook op de bevolkingsgroepen en wijken die tot
voor kort buiten beeld waren. Zo bereikt het theater nu ook
mensen uit de Molukse en Marokkaanse gemeenschappen om
hun activiteiten uit te voeren in het theater.
Culturele organisaties die voor hun uitvoeringen het podium van
de Fransche School gebruiken kunnen hier niet meer terecht.
Imagoschade voor gemeente Culemborg: jojo-gedrag richting de
Stichting Theater de Fransche School
Niet van toepassing

3
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Algemene Dekkingsmiddelen
58.
Korting opleidingsbudget personeel
Begrotingsprogramma
Algemene Dekkingsmiddelen
Maatregel
Een algemene korting in het opleidingsbudget waarbij
voldoende middelen beschikbaar blijven voor de kennis- en
persoonlijke ontwikkeling
Opbrengst
€ 20.000
Tijd
Per 2020.
Betrokken partijen
Deze maatregel treft voornamelijk de ambtelijke organisatie.
We verwachten alleen belemmeringen als de wensen
significant zullen stijgen t.o.v. van afgelopen jaren.

Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling

A
nee
Niet van toepassing

Voorgestelde categorie

3

59.
Culemborg Magazine
Begrotingsprogramma
Maatregel

Opbrengst
Tijd

Betrokken partijen

Complexiteit
Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie
Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma
Maatschappelijke effecten
Effect op individuele
inkomensverdeling

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Algemene Dekkingsmiddelen
Drie keer per jaar geven we het Culemborg Magazine uit.
Geliefd bij inwoners (zie communicatie-onderzoek zomer 2019),
maar ook kostbaar om te maken. Dus dan stoppen we ermee.
15.000 euro
Per direct vermoedelijk, we hebben geen verplichtingen.
Misschien is het netjes om het jaar af te maken, dus te koersen
op per 1 januari 2021.
Inwoners die deze nieuwsvoorziening heel prettig vonden.
En wij zelf als gemeente omdat hiermee een papieren kanaal
verdwijnt en we weten dat voor met name de oudere bevolking
papier nog goed werkt om hen te bereiken.
Vormgever en drukker (getroffen is een groot woord)
Gemakkelijk
Nee
Nee. Behalve dat het ook een verbindende kracht kan hebben.
Zeker voor zichtbaarheid nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
Mogelijk met ‘lokale nieuwsvoorziening’, afhankelijk van wat je
daaronder verstaat. En uiteraard om verhalen uit de stad voor
het voetlicht te brengen.
Inwoners weten minder wat er in hun stad speelt en moeten
daarvoor op zoek naar andere media.
Nee
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Voorgestelde categorie

1

60.
Gemeentepagina beperken
Begrotingsprogramma
Algemene Dekkingsmiddelen
Maatregel
Momenteel geven we de gemeentepagina wekelijks uit in de
Culemborgse Courant (we kopen daartoe advertentieruimte in).
Dit brengen we terug naar 1x per maand.
Opbrengst
Naar schatting ongeveer 6.000 euro op basis van het huidige
contract (op dit moment loopt de offerteaanvraag voor een
nieuw contract.). Daarnaast is er een risico op meerkosten
omdat aankondigen van informatieavonden wellicht nu vaker
via eigen verspreiding moeten gaan wat ook meerkosten met
zich meebrengt.
Tijd
Per 1 februari 2021 ivm de nieuwe overeenkomst die met de
nieuwe uitgever aan gaan.
Betrokken partijen
Inwoners die deze nieuwsvoorziening heel prettig vonden.
En wij zelf als gemeente omdat hiermee een papieren kanaal
verdwijnt en we weten dat voor met name de oudere bevolking
papier nog goed werkt om hen te bereiken.
SWT, Formulierenbrigade die zo ook berichten kwijt kon.
Complexiteit
Gemakkelijk
Transitiekosten
Nee
Relatie met hoofdlijnen uit
Nee, echter door maar 1 keer per maand advertentieruimte in
stadsvisie
te kopen, krijgen de niet digitale burgers maar 1 keer per
maand informatie via de lokale krant. We missen hierdoor een
deel verbinding met een deel van de Culemborgers..
Relatie met hoofdlijnen
Ja met ‘lokale nieuwsvoorziening’. En uiteraard om verhalen uit
raadsprogramma
de stad voor het voetlicht te brengen.
Maatschappelijke effecten
Inwoners weten minder wat er in hun stad speelt en moeten
daarvoor op zoek naar andere media.
Effect op individuele
Nee
inkomensverdeling
Voorgestelde categorie
61.
Verhoging OZB
Begrotingsprogramma
Maatregel
Opbrengst
Tijd
Betrokken partijen
Complexiteit

Transitiekosten
Relatie met hoofdlijnen uit
stadsvisie

2

Algemene Dekkingsmiddelen
De OZB verhogen met 16%. ten opzichte van 2020. De wettelijke
ruimte voor deze verhoging is aanwezig.
€ 1.000.000,- structureel
Vanaf 2021. Dit moet verwerkt worden in de nieuw
belastingverordeningen.
Dit treft iedereen die een onroerend zaak (woningen en nietwoningen) bezit.
Niet complex

Zeer gering. Uitvoering blijft gelijk. Mogelijk dat er een toename
zal ontstaan in bezwaarschriften en beroepen.
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Relatie met hoofdlijnen
raadsprogramma

-

Maatschappelijke effecten

De extra stijging van de OZB met 16% vanaf 2021 betekent voor
de gemiddelde huiseigenaar betekent dit stijging van € 47,- per
jaar. Daarmee komt onze OZB per woning ongeveer op het
gemiddelde tarief in de regio te liggen.
Met een verhoging van € 47,- per jaar per gemiddelde
eigendomswoning loopt Culemborg qua OZB niet uit de pas met
de OZB in gemeenten om ons heen. In 2019 zag deze vergelijking
er zo uit:
Buren
Culemborg
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Lopik
Montfoort

387
294
252
354
316
295
389
389

Effect op individuele
inkomensverdeling

Iedereen zal deze maatregel direct voelen in de portemonnee.
Ook woningbezitters met een smalle beurs. Er is wel
kwijtscheldingbeleid binnen gemeente Culemborg.

Voorgestelde categorie

1

Complexiteitscategorieën:
A) bezuinigingen die gemakkelijk en direct kunnen worden doorgevoerd;
B) bezuinigingen waarbij een zorgvuldig maar wel relatief kort (bestuurlijk)
besluitvormingsproces moet worden doorlopen;
C) bezuinigingen waarbij een zorgvuldig maar en complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces
moet worden doorlopen.

102

Bijlage: Samenvatting gesprekken met grote gesubsidieerde
instellingen
Inleiding
Tussen 13 januari en 5 februari 2020 heeft de Projectleider bezuinigingen van de gemeente
Culemborg met elke instelling die jaarlijks € 50.000,- of meer subsidie ontvangt van de gemeente een
gesprek gevoerd. Onderwerp van dat gesprek was de bezuinigingstaakstelling die de gemeente
Culemborg heeft.
Doel van het gesprek was:
- Toelichting op de achtergronden van die taakstelling;
- Uitleg van het proces van voorbereiding van een raadsvoorstel om tot concrete
bezuinigingen (of inkomstenverhogingen) te besluiten;
- Meedelen dat geen enkele instelling op voorhand van een eventuele bezuiniging gevrijwaard
is;
- Nader kennis inwinnen over mogelijke gevolgen van een bezuiniging voor die instelling;
- Verkrijgen van advies over mogelijke invulling van bezuinigingen in brede zin in Culemborg.
Van elk gesprek is een kort verslag gemaakt dat door de gesprekspartner(s) is geaccordeerd.
Betrokken instellingen
Met de volgende gesubsidieerde instellingen is gesproken:
1) Bibliotheek Rivierenland
2) MEE
3) Elk Welzijn
4) Humanitas
5) Sante
6) Cultuurfonds
7) KOT SKPC (peuterspeelzaalwerk)
8) Zwembad Culemborg
9) Vluchtelingenwerk
10) Museum Elisabeth Weeshuis
11) Theater Franse School
12) Ondernemersfonds
Samenvattende conclusies
1) Alle instellingen begrijpen dat de gemeente Culemborg moet bezuinigen en dat daarvoor
soms ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt;
2) De instellingen zijn overtuigd van het belang van hun activiteiten voor de inwoners van
Culemborg en kunnen aangeven wat nadelige gevolgen zijn voor het verminderen of stoppen
van subsidie;
3) Er worden uit eigen beweging binnen de eigen instelling geen concrete maatregelen
voorgesteld waarmee een bezuiniging kan worden opgevangen;
4) Er wordt niet naar elkaar gewezen als het gaat om het realiseren van bezuinigingen;
5) Er worden met betrekking tot het brede werkterrein van de gemeente maar twee concrete
maatregelen voorgesteld voor bezuinigingen:
a) Een andere inrichting van het sociale wijkteam. Meer preventie, meer inzet van de 0-de
lijn kan tot besparing op duurdere zorg leiden;
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b) Een fors lagere bijdrage aan Werkzaak omdat het aantal bijstandsgerechtigden sterk
gedaald is;
6) Een unaniem gedeelte afkeer van de “kaasschaaf” als bezuinigingsmethode en een oproep
aan de politiek om heldere fundamentele keuzes te maken. “Dan moet de deur maar op
slot”.
Culemborg, 5 februari 2020
Hans Driessen
Projectleider bezuinigingen
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