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SCENARIO'S

Leeswijzer
Het totaalbeeld van hoofdstuk E van de financiële kadernota is de startsituatie van onderstaande tabel. Hierin zijn 2 scenario's
opgenomen met mogelijke bezuinigingen. Aangevangen wordt met een eerste scenario waarbij de meest voor de handliggende
bezuinigingen worden meegenomen. Scenario 2 is de verdiepingsslag op de bezuiniginen met de minder voor de handliggende
bezuinigingen.
Scenario 1 + scenario 2 samen leiden tot het totaal resultaat aan mogelijke bezuinigingen.

Scenario 1
Eén waarin ingroeiend vanaf 2016 wordt omgebogen tot dekking van de helft van het structurele tekort

Nr Bezuinigingsscenario's KN 2016 Prg 2016 2017 2018 2019 Besluit
noodzakelijk

Startsituatie na actualisering 259.636 137.041 16.537 1.751.188

nadeel nadeel nadeel nadeel

Scenario 1

Programma 2

1 Minimabeleid 2 0 0 0 -50.000 1 juli 2018

Totaal Programma 2 0 0 0 -50.000

Programma 3

2 Kunst in de Heemtuin 3 0 0 -7.500 -15.000

3 De exploitatie bibliotheek aanscherpen 3 0 0 0 -200.000 1
november

2017

4 Samensmelting SCw en Pluspunt (scenario 1) 3 0 0 -50.000 -50.000 1 januari
2016

5 Leerlingenvervoer conform regio 3 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 1 oktober
2015

Totaal Programma 3 -5.000 -10.000 -67.500 -275.000

Programma 4

6 Verzelfstandigen kinderboerderij 4 0 -12.000 -12.000 -12.000 Kan per
direct

7 Groenstructuurplan wordt bekostigd door IBOR 4 -71.000 -35.000 -30.000 0 Kan per
direct

8 Wijzigen van de verordening op de beplanting 4 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Kan per
direct

Totaal Programma 4 -81.000 -57.000 -52.000 -22.000

Programma 5

9 Erfgoedverordening / uitvoering
monumentenbeleid

5 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Kan per
direct

Totaal Programma 5 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
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Nr Bezuinigingsscenario's KN 2016 Prg 2016 2017 2018 2019 Besluit
noodzakelijk

Programma 6

10 Graffitibestrijding 6 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Kan per
direct

11 Verhogen tarieven begraafplaats om een
jaarlijks tekort te dekken

6 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Kan per
direct

Kostendekkende exploitatie graven 6 40.000 40.000 40.000 40.000 Kan per
direct

12 Contractbeheer onderhoudscontracten 6 0 -20.000 -40.000 -40.000 Kan per
direct

13 Volledig digitaal, minder MFP (Multifunctional) 6 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Kan per
direct

14 Vervangingsinvesteringen, doorschuivingen
voor software

6 -67.000 -103.000 -70.000 -28.000 Kan per
direct

15 Versobering facilitair 6 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Kan per
direct

16 Kosten Leiderdorps weekblad 6 0 0 -20.000 -40.000

17 Leges gehandicaptenparkeerplaatsen 6 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Kan per
direct

18 Leges evenementen 6 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 1 oktober
2015

19 Directie onderzoek en representatie 6 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

20 Bestuur en Organisatie 6 -175.000 -300.000

21 Uitwerken van de scenario's 6 0 50.000 100.000 0

Totaal Programma 6 -151.000 -157.000 -289.000 -492.000

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0

Totaal bezuinigingen Scenario 1 -252.000 -239.000 -423.500 -854.000

Stand na Scenario 1 7.636 -101.959 -406.963 897.188

nadeel voordeel voordeel nadeel

1. Minimabeleid
Het verlagen van de inkomensgrens van 120% naar 100% van de bijstandsnorm levert naar verwachting ongeveer € 100.000 op
(scenario 2). Het verlagen van de inkomensgrens van 120% naar 110% (het niveau van vóór 2015) levert ongeveer € 50.000 op
(scenario 1). Met het verlagen van de inkomensgrens naar 100% van de bijstandsnorm wordt de doelgroep van het Minimabeleid
bijna gehalveerd (van 1.100 naar 600 huishoudens). Bezuinigen op minimabeleid is bezuinigen op de mogelijkheden van de
leden van 500 Leiderdorpse huishoudens om maatschappelijk te participeren. Daarnaast zal bezuiniging op de minimaregelingen
waarschijnlijk tot gevolg hebben dat er een groter beroep wordt gedaan op andere voorzieningen, zoals de individuele bijzondere
bijstand en schuldhulpverlening.
Gaan wij van 120% weer terug naar 110% leidt dit tot:
-Hogere kosten voor de doelgroep chronische zieken en gehandicapten. Naast het wegvallen van de compensatie hebben wij
als gemeente ook de eigen bijdrage voor alle Wmo voorzieningen ingevoerd en moeten inwoners van Leiderdorp ook zelf meer
bijdragen aan algemene voorzieningen (hulp bij het huishouden, welzijnsvoorzieningen e.d.).
-Zullen meer chronisch zieken financieel in de knel raken (schuldhulpverlening, niet afnemen van de benodigde zorg, toename
van maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo).
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Verlagen van de norm van het minimabeleid van 120%  naar 100 % levert een bezuiniging op en kan bij tijdige aankondiging
relatief snel worden ingevoerd.

2. Kunst in de  Heemtuin
De heemtuin verbeeld met een ingroei niet meer continueren.

3. De exploitatie van de bibliotheek aanscherpen
Er kan naar verwachting per 2018 € 200.00 op het bibliotheekwerk worden bezuinigd. BplusC krijgt voor het bibliotheekwerk
jaarlijks € 311.470. Indien tijdig aangekondigd zou deze subsidie, waarin een deel personeelskosten zit, zelfs zonder frictiekosten
kunnen worden wegbezuinigd. Een gemeente is echter wettelijk verplicht voor haar inwoners een bibliotheekvoorziening in stand
te houden of met een buurgemeente afspraken hierover te maken. Hieraan zijn hoe dan ook kosten verbonden (bibliobus of
mede-subsidiëren bibliotheek buurgemeente), die we schatten op € 100.000. De huisvestingskosten zijn buiten beeld gelaten,
omdat deze benodigd zijn voor de dekking van de exploitatie van de Sterrentuin.

4. Samensmelting SCw en Pluspunt (scenario 1)
Samensmelting Pluspunt en SCw levert op termijn (2018) een bezuiniging op van ± € 50.000 (verminderen directie/
administratieve functies). Het samenvoegen van twee instellingen brengt in eerste fase ook kosten met zich mee (frictiekosten,
fusiekosten). Samenvoeging van beide instellingen kan ook leiden tot bezuiniging op huisvesting. Bezuinigen op activiteiten van
SCw en/of Pluspunt moet op basis van nadere keuzen plaatsvinden. Welke activiteiten/taken vinden wij dat één welzijnsinstelling
in Leiderdorp moet blijven uitvoeren?

5. Leerlingenvervoer conform regio
Na aanpassing van het beleid kan het leerlingenvervoer conform beleid van de regio een bezuiniging opleveren vanaf 2017 van
€ 10.000.

6 - 8. Buitenruimte
Diverse bezuinigingen worden voorgesteld in de buitenruimte van Leiderdorp. Dit varieert van het verzelfstandigen van de
kinderboerderij (6) tot het wijzigingen van de verordening beplanting (8).
Verordening beplanting (8); de huidige verordening is op enkele punten in strijd met de WABO wetgeving , hierdoor ontstaan
er onduidelijkheden die er toe leiden dat er bezwaren ingediend worden die al enkele malen tot een hoorzitting hebben geleid
(Juridische kosten naast personele kosten voor de afhandeling van deze zaken). Daarnaast blijkt uit ervaring dat de huidige
verordening niet het woongenot dient van de bewoners in Leiderdorp. Een tussenoplossing is een verordening op de beplanting
op te stellen die eenduidig is en met een heldere definiëring van beplanting categorieën, die niet in strijd is met de WABO en
onder betere voorwaarden het woongenot van de burgers kan waarborgen.

9. Erfgoedverordening / uitvoering monumentenbeleid
Scenario 1 bezuiniging is een halvering van het monumentenbeleid welke nu is opgenomen in de kadernota 2016-2019.

10. Graffitibestrijding
Een bezuiniging met betrekking op de jeugd kan zijn de graffitibestrijding.

11. Begraafplaats
Verhogen van de tarieven begraafplaats om het jaarlijks tekort van € 40.000 te dekken levert per saldo geen voordeel op
aangezien hier sprake is van een kostendekkende exploitatie.

12 - 15. Informatievoorziening en facilitair
Diverse bezuinigingen zijn opgenomen voor informatievoorziening waaronder het contractbeheer. De softwarecontracten kunnen
vanwege de SP71 samenwerking meer worden samengevoegd met mogelijke lagere kosten. Meer digitaal, een verlaging van de
vervangingsinvesteringen software en een aanpassing van het informatiemanagement budget. Op dit moment is er een reserve
aanwezig voor het Informatiebeleid.
We kunnen het exploitatie budget dusdanig verlagen dat we het tekort onttrekken uit de reserve, zodat naar schatting in 2020 de
reserve verbruikt is. Versobering van de faciliteiten binnen het gemeentehuis zoals minder printers en koffieapparaten.
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16. Leiderdorps weekblad
Na verloop van tijd met een ingroei van 2 tot 3 jaar geen publicaties meer in het Leiderdorps Weekblad door de gemeente
Leiderdorp. Met de vernieuwing van de website zal de communicatie via internet plaatsvinden.

17 en 18. Kostendekkende exploitatie leges
Voor zowel de gehandicapten vergunningen als de evenementen vergunningen gelden op dit moment geen kostendekkende
exploitaties. Wanneer deze kosten in rekening worden gebracht levert dit een totaal bedrag op van € 29.000. De vrijstelling voor
evenementen 'voor en door Leiderdorpers' komt hiermee te vervallen.

19. Directie, onderzoek en representatie
Een bezuiniging op deze post kan worden doorgevoerd en levert een bedrag op van € 30.000. Onderzoeken als bijvoorbeeld het
medewerkers-tevredenheidsonderzoek zullen minder frequent plaatsvinden en recepties e.d. zullen meer sober van uitvoering
zijn.

20 en 21. Bestuur en organisatie en uitwerken van de scenario's
De gemeentelijke organisatie is volop in ontwikkeling. Er zal een kanteling van de organisatie plaatsvinden waarbij de externe
oriëntatie zal worden versterkt. Tevens zal het aantal managers worden beperkt. Daarnaast zal de efficiency worden vergroot
door de regionale samenwerking binnen de Leidse regio verder uit te breiden. Tenslotte is in deze taakstelling opgenomen de
beperking van de formatie door de afbouw van taken zoals in scenario 1 uitgewerkt. Bij de beperking van de formatie wordt
uitgegaan van de reguliere mobiliteit. Bij versnelling van de afbouw zullen hogere frictiekosten betrokken zijn. Hiermee is
vooralsnog geen rekening gehouden.
De uitwerking en uitvoering van de verschillende bezuinigingsscenario's zal ik de jaren 2016-2017-2018 leiden tot incidenteel
extra lasten.
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Scenario 2
Eén waarin wordt omgebogen tot het hele structurele tekort is gedekt in 2019. Cijfermatig is het structurele tekort in onderstaande
tabel niet volledig gedekt. In de onderstaande toelichting zijn nog wel meerdere onzekere factoren opgenomen welke mogelijk van
invloed kunnen zijn op jaarschijf 2019.

Scenario 2

Nr Bezuinigingsscenario's KN 2016 Prg 2016 2017 2018 2019 Besluit
noodzakelijk

Programma 1

22 Niet investeren in (renovatie van) de scholen
Hasselbraam en Regenboog in Voorhof

1 0 -194.000 -194.000 -194.000 Kan per
direct

Totaal Programma 1 0 -194.000 -194.000 -194.000

Programma 2

23 Minimabeleid 2 0 0 0 -50.000 1 juli 2018

Totaal Programma 2 0 0 0 -50.000

Programma 3

24 Opheffing SCw en Pluspunt en aanbesteding taken
(scenario 2)

3 0 0 50.000 -50.000 2e helft
2016

25 Subsidieprogramma aanpassen 3 0 0 0 -73.000 1
november

2016

Totaal Programma 3 0 0 50.000 -123.000

Programma 4

26 Houten bruggen 4 0 0 0 -2.000 Kan per
direct

27 Onkruidbestrijding 4 0 0 0 -78.000 Kan per
direct

28 Veerdienst over de Zijl 4 0 0 0 -2.300

29 Halfverharding wordt laarzenpad Boterhuispolder 4 0 0 0 -7.000 Kan per
direct

30 Kanoroute laten verwilderen Boterhuispolder 4 0 0 0 -2.500 Kan per
direct

31 Gladheidbestrijding tot wettelijk minimum (alleen
hoofdwegen)

4 0 0 0 -30.000 Kan per
direct

32 Houtkamp en Bloemerd laten verwilderen 4 0 0 0 -75.000 Kan per
direct

33 Groen onderhoudsbestekken 4 0 0 0 -18.000 Kan per
direct

34 Groen onderhoudsbestekken (aanvulling op nr. 33) 4 0 0 0 -8.000 Kan per
direct

35 Groen onderhoudsbestekken 4 0 0 0 -16.100 Kan per
direct

36 Groen onderhoudsbestekken (aanvulling op nr. 35) 4 0 0 0 -6.900 Kan per
direct

37 Groen onderhoudsbestekken 4 0 0 0 -59.500 Kan per
direct
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Scenario 2

Nr Bezuinigingsscenario's KN 2016 Prg 2016 2017 2018 2019 Besluit
noodzakelijk

38 Groen onderhoudsbestekken (aanvulling op nr. 37) 4 0 0 0 -191.000 Kan per
direct

39 Groen onderhoudsbestekken 4 0 0 0 -2.000 Kan per
direct

40 Spelen, het niet uitvoeren speelruimtebeleid 4 0 0 0 -62.214 Kan per
direct

41 Contract DZB / groen 4 0 0 0 -189.000 Kan per
direct

Totaal Programma 4 0 0 0 -749.514

Programma 5

42 Erfgoedverordening / uitvoering monumentenbeleid 5 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Kan per
direct

Totaal Programma 5 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Programma 6

43 Bestuur en Organisatie 6 -110.000 -180.000

44 Opheffen JOPS 6 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Kan per
direct

45 Herstructureren wijkgericht werken 6 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Totaal Programma 6 -21.000 -21.000 -131.000 -201.000

Algemene dekkingsmiddelen

46 Verhoging OZB tarieven +1% AD -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 1 oktober
2015

47 Verhoging OZB tarieven +1% +1% AD -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 1 oktober
2015

Totaal Algemene dekkingsmiddelen -138.000 -138.000 -138.000 -138.000

Totaal bezuinigingen Scenario 2 -174.000 -368.000 -428.000 -1.470.514

Stand na Scenario 1 en 2 -166.364 -469.959 -834.963 -573.326

voordeel voordeel voordeel voordeel

22. Niet investeren in (renovatie van) de scholen Hasselbraam en Regenboog in Voorhof
Vanaf 2017 is voor renovatie van de scholen Hasselbraam en Regenboog € 194.000 opgenomen in de begroting. Deze
zijn gebaseerd op een investering van 2,3 miljoen, af te schrijven in 20 jaar. De gemeente is niet wettelijk verplicht om de
scholen renovatie of nieuwbouw te bieden. wel dient de huisvesting in goed onderhouden staat te zijn. Dit kan de gemeente
bewerkstelligen door het achterstallig groot onderhoud uit te voeren. Hiermee is/zijn dan wel substantiele bedragen gemoeid
(vervanging dak bijv van 600.000). Daarnaast zal een gering (extra) bedrag nodig zijn om de brandveiligheid op orde te brengen.

23. Minimabeleid
Zie ook scenario 1 waarbij ook scenario 2 wordt vermeld van 120% naar 100% minimabeleid.



Financiële kadernota 2016-2019 Bijlage Scenario's -- gemeente Leiderdorp 9

24. Opheffing SCw en Pluspunt en aanbesteding taken (scenario 2)
De radicalere variant – sluiting van zowel Pluspunt en SCw – zou op termijn ( 2018-2019) een besparing op kunnen leveren.
Hierbij moet een redelijke termijn in acht worden genomen om frictiekosten zoveel mogelijk te voorkomen. De taken zoals deze
uitgevoerd worden door SCw en Pluspunt kunnen (maatschappelijk) aanbesteed worden. Er zijn binnen de regio voldoende
alternatieve partijen, zoals Radius, Libertas, ActiVite en Participe, beschikbaar.

25. Subsidieprogramma aanpassen
Als bezuiniging op de programmasubsidies (niet huisvesting) kan hier een bedrag van € 73.000 worden genoemd. Meer zit er niet
in het programma. Er zijn geen frictiekosten of dergelijke.

26. - 32. Bezuinigingen op de buitenruimte
Diverse bezuinigingen worden voorgesteld in de buitenruimte van Leiderdorp. Dit varieert van het laten verwilderen van de
Houtkamp en de Bloemerd (32) tot het beperken van de gladheidsbestrijding tot een wettelijk minimum (31).
Het wettelijk minimum voor de gladheidsbestrijding (31) is alleen de doorgaande (auto)wegen. Fietspaden, wijk-
ontsluitingswegen, woonstraten en bejaardenroute's worden dan niet meer gedaan.Een andere bezuiniging wordt gevonden
in de onkruidbestrijding (27); het effect van deze bezuiniging is dat er niets meer wordt gedaan aan onkruidbestrijding op
verhardingen. Dit betekent dat het straatbeeld achteruit gaat en locaties die weinig gebruikt worden de kans hebben dicht te
groeien. Het straatbeeld zal er uitzien als CROW Beeldkwaliteitsniveau D van Onkruid op verharding. Houtkamp en Bloemerd
laten verwilderen (32); met het verwilderen van de Bloemerd en de Houtkamp wordt bedoeld dat wij alleen het wettelijk verplichte
onderhoud uitvoeren op en langs paden en in watergangen. Dit betekent in de praktijk dat er niet meer gemaaid wordt in de
parken en dat we alles laten verruigen, verhouten. Door beiden te laten verwilderen zal het grootste deel inderdaad uit de
Houtkamp komen en uiteindelijk bereiken zij beiden hetzelfde eindbeeld. Qua onderhoud betekent dit geen gazons en bermen
meer, geen padranden die uitgemaaid worden, geen overhangend groen boven paden snoeien, etc.

33 - 39. Groen onderhoudsbestekken
- € 18.000 - In dit scenario wordt het overgrote deel van het gazon beheerd als berm, dit betekent van 20 x maaien naar 2x
maaien. Deze bezuiniging heeft een nadelig effect op de belevingswaarde, maar door behoud van enkele gazon veldjes blijft er
ruimte om te recreëren.
- € 16.100 - Dit scenario betreft het verpachten van de gronden aan een agrariër in de Munnikkenpolder, kanttekening is wel dat
er afgeweken wordt van het oorspronkelijke plan om het beheer aan Staatsbosbeheer over te dragen (kost tevens ook geld om
dat zij hebben aangegeven te fungeren als aannemer als zij de polder in beheer nemen). In de calculatie is alleen het beheer voor
het maaien van de percelen meegenomen.
- € 2.000 - In dit scenario worden alle gazonstroken direct grenzend aan woningen, in beheer gegeven van de perceeleigenaren
en zijn vrij deze in te richten naar eigen inzicht. De grond blijft echter eigendom van de gemeente. Kanttekening bij dit scenario is
dat als gronden in gebruik worden gegeven er (juridische) conflicten kunnen ontstaan met bewoners die recentelijk grond hebben
aangekocht of in relatie tot het project snippergroen.
- € 59.500 - In dit scenario worden alle plantsoenen direct grenzend aan woningen, in beheer gegeven van de perceeleigenaren
en zijn vrij deze in te richten naar eigen inzicht. de grond blijft echter eigendom van de gemeente. Kanttekening bij dit scenario is
dat als gronden in gebruik worden gegeven er (juridische) conflicten kunnen ontstaan met bewoners die recentelijk grond hebben
aangekocht of in relatie tot het project snippergroen.

33 - 39. Groen onderhoudsbestekken (aanvullend scenario)
- € 26.000 - In dit scenario wordt al het gazon beheerd als berm, dit betekent van 20 x maaien naar 2 x maaien. Deze bezuiniging
heeft een nadelig effect op de belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte. Er zullen geen gazons zijn waar kinderen
op kunnen spelen, voordeel is wel dat de ecologische waarde binnen de gemeente op termijn hierdoor verbetert.
- € 23.000 - In dit scenario worden de grote gazon en berm vlakken (Leyhof onder de hoogspanningsmasten en hoek Oude
Spoorbaan – N446, Grote delen van weerszijden Dwarswateringdijk en de Munnikkenpolder) verpacht aan agrariërs. Door deze
vlakken te verpachten vervallen de beheerkosten. Kanttekening hierbij is dat het hondenlosloopgebied aan de dwarswatering
komt te vervallen evenals de recreatieve functie van de strook onder de hoogspanningsmasten in Leyhof.
- € 191.000 - In dit scenario trachten wij alle gazonstroken direct grenzend aan woningen te verkopen. De verwachting is dat
niet iedereen kan/wil kopen, om die reden gaan wij uit van 50% van het totaal areaal gazon wat verkocht wordt voor een totaal
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van ( 3.166,67 m2 X € 120,00 - 50% = ) € 190.000 en daarnaast een bezuiniging van € 1.000 op beheer structureel bereikt. Dit
scenario kan pas in 2019 tot uitvoering komen omdat voor verkoop van gronden eerst de bestemmingsplannen en (groen)beleid
moet worden aangepast.

40. Spelen, het niet uitvoeren van het speelruimtebeleid
In dit scenario wordt voorgesteld om een groot deel van de maatregelen van het speelruimteplan voor de jaren 2016 – 2020 en
ook het vernieuwen van de speelplaatsen ook niet meer uit te voeren. Hiermee besparen we een bedrag van € 611.950. Hiermee
kunnen we dan ook 50% - 65% op het dagelijks onderhoud worden bezuinigd. Voorstel is dan wel om de speelplaatsen om te
vormen dan wel op te heffen. Mogelijkheid vooraf te onderzoeken of er meer speelplaatsen ter adoptie kan worden aangeboden.

41. Contract DZB / groen
Geen inzet DZB in het groen-onderhoud. Dit betekent dat het groenonderhoud alleen nog maar door eigen personeel zal
gebeuren, en dat de beeldkwaliteit voor groen zal teruglopen van B naar D.
Het contract DZB is jaarlijks op te zeggen. Wanneer het nodig is kan dit per 2019 ingaan, opzegging van het contract DZB is dan
nodig in 2018.

42. Erfgoedverordening / uitvoering monumentenbeleid
Scenario 2 bezuiniging is het niet opnemen van de erfgoedverordening en dus geen uitvoering geven aan het monumentenbeleid.

43. Bestuur en organisatie
De gemeentelijke organisatie is volop in ontwikkeling. Er zal een kanteling van de organisatie plaatsvinden waarbij de externe
oriëntatie zal worden versterkt. Tevens zal het aantal managers worden beperkt. Daarnaast zal de efficiency worden vergroot
door de regionale samenwerking binnen de Leidse regio verder uit te breiden. Tenslotte is in deze taakstelling opgenomen de
beperking van de formatie door de afbouw van taken zoals in scenario 1 uitgewerkt. Bij de beperking van de formatie wordt
uitgegaan van de reguliere mobiliteit. Bij versnelling van de afbouw zullen hogere frictiekosten betrokken zijn. Hiermee is
vooralsnog geen rekening gehouden.

44. - 45. Wijk en jongeren
Diverse bezuinigingen met betrekking op de jeugd en wijken varierend van het opheffen van wijkgericht werken tot het opheffen
van de JOPS.

46. - 47. Algemene Dekkingsmiddelen
OZB; in dit scenario wordt een voorstel gedaan om de OZB tarieven te verhogen met 1% oplopend naar 2%.

Onzekere factoren in de scenario's die nog niet zijn openomen in de financiële overzichten / scenario's
Groen onderhoudsbestekken
- € 692.500 - In dit scenario is het voornemen om alle plantsoenen direct grenzend aan woningen te verkopen. De verwachting
is dat niet iedereen kan/wil kopen, om die reden gaan wij uit van 50% van het totaal areaal plantsoen wat verkocht wordt voor
een totaal van (11.045,83 m2 X € 120,00 - 50% = ) € 662.750 en daarnaast een bezuiniging van € 29.750 op beheer structureel
bereikt. Dit scenario kan pas in 2019 tot uitvoering komen omdat voor verkoop van gronden eerst de bestemmingsplannen en
(groen)beleid moet worden aangepast.

Accommodatiebeleid
Niet opgenomen in de scenario's is dat een activerend accommodatiebeleid wellicht de gemeentelijke financiën op de lange
termijn gunstig kunnen beïnvloeden. Dit kan zowel incidenteel als structureel middelen opleveren. Hiervoor is wel een lange
termijn visie nodig op het gemeentelijk vastgoed.
Op dit moment staan Doesmeer en de gemeentewerf leeg (los van anti-kraak en/of kunstenaars). Binnen niet al te lange tijd komt
ook de brandweerkazerne vrij. Verder beschikt de gemeente over vastgoed in de vorm van de Karolusgulden (CJG/STL/JGT)
en de Buit evenals gebouw ScW in de Bloemerd. Een denkrichting zou kunnen zijn om tot een herindeling van de bezetting van
het gemeentelijk vastgoed te komen in meerjarenperspectief met als uiteindelijke doel vastgoed af te stoten en/of het financiële
rendement van de gemeente te vergroten.
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Aanpassing interne rente
In de algemene uitgangspunten is vooralsnog uitgegaan van een interne rente van 3,5%. In een bezuinigingsscenario kan
een verlaging van de interne rente van 1% worden meegenomen. Deze verlaging van het rentepercentage heeft verregaande
gevolgen voor de kapitaallasten, de grondexploitatie, de leningen en het renteresultaat en kan mogelijk leiden tot een negatief
resultaat. Gezien de grote financiële gevolgen door de begroting dient hier een weloverwogen besluit over te worden genomen.
Wanneer wordt besloten om over te gaan tot een verlaging van de interne rente met bijvoorbeeld 0,5% of 1% zal de financiële
verwerking hiervan worden meegenomen in de begroting 2016-2019.

2016 2017 2018 2019

Interne rente naar 2,5 % 68.716 -61.194 -131.438 -107.090

nadeel voordeel voordeel voordeel

In bovenstaande tabel vindt u de voorlopige berekening van een verlaging van de interne rente naar 2,5 %. Voor de externe rente
(voor toekomstige langlopende geldleningen) is hierbij uitgegaan van de volgende percentages:
2016 : 2%
2017 : 2.5%
2018 : 3 %
2019 : 3,5%

Bij deze berekening is gerekend met de GIG zoals deze medio 2015 zal worden vastgesteld. Daarnaast is uitgegaan van
de huidige investeringsplanning, hierin zit bijvoorbeeld het oude GRP nog verwerkt. Ook de leningenportefeuille is nog op
de oude begroting / liquiditeitsplanning gebaseerd. Bij het opstellen van de begroting 2016 zal een nieuwe investerings- en
liquiditeitsplanning worden gebruikt.
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