Tiel in evenwicht
- aanpak financieel tekort –

14 mei 2019

Leeswijzer:
De uitkomsten van deze aanpak worden met de uitkomsten van de 1e voortgangsrapportage 2019
verwerkt in de Perspectievennota 2020.
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Beslispunten Collegevoorstel 14 mei 2019
1. In te stemmen met de voorstellen 1.1 tot en met 4.8 uit hoofdstuk 3 om het financiële tekort
van de gemeente Tiel terug te brengen naar een financieel evenwicht. De instemming geldt
tweeledig: 1.voor de hoogte van de bedragen in de betreffende jaren (financiële
taakstelling); 2. voor de inhoudelijke kaders/ randvoorwaarden die in bijlage 1, 2, 3 en 4 bij
het betreffende voorstel zijn beschreven
2. In te stemmen met de opdracht aan de ambtelijke organisatie tot directe start van de
uitvoering en realisatie van alle voorstellen na de besluitvorming in de gemeenteraad van 26
juni 2019
3. In te stemmen met de beschikbaar stelling van een budget voor uitvoering van 600.000 euro
4. In te stemmen met het voorstel om bij de reguliere voortgangsrapportages de realisatie van
de voorstellen te melden in een aparte paragraaf. Hierbij ook melding maken van de
voortgang van de zgn. voorstellen met een Pm post of onderzoeksvraag.
5. In te stemmen met vervolgproces om vanuit de handelingsperspectieven Berenschot en het
eigen afwegingskader in het najaar 2019 een investeringsagenda op te stellen om Tiel als
stad in evenwicht te brengen
6. Geheimhouding bijlage X
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1.

Urgentie

1.1 Vooraf
Het plan van aanpak Tiel in evenwicht bevat voorstellen voor het herstellen van het financieel
evenwicht in Tiel. De voorstellen zijn het gemeenschappelijke resultaat van een serie ambtelijke en
bestuurlijke gesprekken. Deze gesprekken zijn afgelopen periode gevoerd. Zowel los van elkaar en
samen.
Met de provincie Gelderland is afgesproken dat de gemeente Tiel bij de perspectievennota in meijuni 2019 laat zien realistische maatregelen genomen te hebben om de financiën weer structureel op
orde te krijgen.
Naast financieel evenwicht, kent het proces ook een aantal belangrijke nevenopbrengsten. Zowel in
de ambtelijke organisatie als in het bestuurlijke ambtelijke samenspel. Er is sprake van groeiende
saamhorigheid en gemeenschappelijk optrekken. Er is veel energie en inzet om het succesvol te
maken. En er ligt in Tiel een gemeenschappelijke richting. Wat ook duidelijk is geworden is dat we de
opgaven nog niet zomaar hebben gerealiseerd en dat de keuzes die gemaakt moeten worden pijn
gaan doen. Er is echt meerjarig volhoudvermogen nodig.

1.2 Wat is er aan de hand in Tiel?
De urgentie voor dit plan van aanpak is drieledig:
- financieel
- inhoudelijk
- rol
(noot: Lees ook ‘De Smaak van Tiel, rapport Berenschot)

Ad 1 Financiële situatie gemeente Tiel is niet in evenwicht
De financiële situatie in Tiel is niet in evenwicht. Zonder ingrijpen is er jaarlijks een tekort op de
begroting. Om de begroting op orde te krijgen is structureel vanaf 2020 een besparing en/of
inkomstenvergroting van naar schatting 1,768 miljoen nodig. In de huidige meerjarenbegroting zit
daarnaast weinig of geen ruimte om tegenvallers op te vangen en om te investeren in de stad. Voor
de lange termijn is te voorzien dat 5-10 miljoen aanvullend nodig is voor groot onderhoud en
vervanging in de openbare ruimte.
Ad 2 Tiel zit ruimtelijk en sociaal in de knel
Naast een financiële disevenwicht zit de stad ook ruimtelijk en sociaal in de knel. Er is een hoge en
dure zorgvraag en veel sociale problematiek. Er zijn veel grootstedelijke vraagstukken. Er zijn veel
bewoners die niet werken. Er zijn veel werkzoekenden waarbij er ook nog eens een mismatch is
tussen vraag en aanbod van werk. Er zijn veel (regionale) functies in Tiel ondanks de omvang en
samenstelling van de stad en regio. Ook de autonome demografische vooruitzichten zijn niet gunstig;
meer ouderen, minder jongeren, minder werkenden. Het effect hiervan is meerledig. Enerzijds leidt
de sociale problematiek tot hoge kosten in het sociaal domein en afnemende leefbaarheid.
Anderzijds vermindert de draagkracht van de Tielse samenleving om de financiële last die dit met
zich meebrengt te dragen. Zonder wat te doen wordt stilstand achteruitgang en dreigt een flinke
afname van draagkracht om de stad sociaal en vitaal in evenwicht te houden. Er dreigt een vicieuze
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cirkel te ontstaan van te lage inkomsten voor de gemeente waardoor de problemen niet langer
adequaat bestreden kunnen worden, wat weer leidt tot nog hogere uitgaven en lagere inkomsten.
Ad 3 De rol van de gemeente is teveel ‘van alles’
Vanuit het voorgaande is er ook urgentie op de rol, bijdrage en inzet vanuit de gemeente Tiel aan de
Tielse samenleving. De gemeente kan niet alles en de gemeente hoeft ook niet alles. De Tielse
samenleving kan en doet al heel veel zelf. Als de gemeente ergens niet aan bijdraagt wil dat niet
zeggen dat het niet belangrijk is. Ergens financieel niet aan bijdragen zegt alleen iets over de
prioritering vanuit de gemeente. Naast de wettelijke uitvoering van taken, ligt de focus van de
gemeente Tiel op het versterken van de draagkracht van Tiel.

1.3 Afwegingskader ‘wat voor stad we willen zijn’
Tot op heden werden eerdere oplossingen voor bovengenoemde urgenties steeds vanuit een
deelperspectief bekeken. Of was het vooral een kwestie van brandjes blussen. De behoefte is nu dit
patroon te doorbreken. Er is zowel bestuurlijk als ambtelijk geconstateerd dat er behoefte en
noodzaak is voor een overstijgend lange termijn perspectief/ afwegingskader in wat voor stad we
willen zijn. In eerste instantie om te kunnen toetsen dat we op de korte termijn niet de verkeerde
dingen weg bezuinigingen die juist cruciaal zijn voor de doorontwikkeling van Tiel. En in tweede
instantie om als gemeenschappelijk leidmotief te gebruiken voor de doorontwikkeling de komende
jaren.
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Meer
draagkrachtigen
binnen halen

Binden huidige
draagkrachtigen

Meer
draagkracht in
de stad om een
sociale, vitale
en
aantrekkelijke
stad te blijven

Huidige
inwoners
veerkrachtiger /
zelfredzamer
maken

Regionale
draaglast/
aanpak voor
regionale
minder
draagkrachtigen

De centrale gedachte in wat voor stad we willen zijn is dat er meer draagkracht in Tiel nodig is om
een sociale, vitale en aantrekkelijke stad te blijven. Hiervoor zijn vier doelstellingen van belang:
1.
2.
3.
4.

Het aantrekkelijk zijn voor nieuwe draagkrachtigen
Het binden van de huidig draagkrachten
Het ontwikkelen van de zelfredzaamheid
Minder onevenredigheid in opvang, huisvesting en kosten van regionaal minder
draagkrachtigen

Het afwegingskader is aan de hand van het model van Marlet en de zelfredzaamheidsmatrix op
hoofdlijnen uitgewerkt naar beïnvloedbare factoren om op te sturen. Denk aan de bereikbaarheid
van werk, de kwaliteit van de woon-en leefomgeving en de beschikbaarheid van woningen en
voorzieningen. Maar ook aan het hebben van een minimaal vangnet en het versterken van
zelfredzaamheid.
Aan de hand hiervan kunnen we toetsen of het logisch is dat we als gemeente aan iets bijdragen of
dat we dit niet meer moeten doen. Ook helpt het afwegingskader ons om tijdig nieuwe onderwerpen
en resultaten te agenderen en hiervoor op zoek te gaan naar noodzakelijke financiële middelen. Voor
aanvullende informatie over het afwegingskader wordt verwezen het document ‘informatie
afwegingskader’.
Samenhang met “Smaak van Tiel” (Berenschot)
Nagenoeg gelijktijdig aan de interne ontwikkeling van het afwegingskader is, door bureau Berenschot
ook een analyse van Tiel gemaakt. Dit is genaamd ‘Smaak van Tiel’. De uitkomst heeft een
soortgelijke strekking. In het vervolgtraject van de investeringsagenda worden de
handelingsperspectieven en het afwegingskader samen genomen (zie paragraaf 1.4)
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1.4 Wat staat ons samen te doen in 2019 en 2020?
Dit plan van aanpak heeft als doel een samenhangende en gemeenschappelijke aanpak te zijn. Zowel
financieel, inhoudelijk als op rol. De opgave waar we voor staan, is groot. Succesvol zijn als Tiel kan
alleen als iedere betrokkene enige flexibiliteit en bereidheid wil tonen om de eigen stokpaardjes
enigszins los te laten. Zowel vanuit de rol als professional als vanuit de rol als politieke
vertegenwoordiger. Het gaat om de bijdrage aan ons afwegingskader/leidmotief en niet zozeer meer
je eigen professie of belang alleen. Als dit samen lukt, dan vergroot dit de maximale kans op een
keerpunt, waardoor de nadelen en pijn van nu ook een voordelige uitwerking kunnen gaan krijgen.
En daarvoor is moed en uithoudingsvermogen nodig.
De stappen voor 2019 en 2020 zien er als volgt uit:

1.5 Geraadpleegde documenten
Diverse documenten zijn als bron gehanteerd voor de analyse en ontwikkeling van het
afwegingskader. Een kleine greep:












Ruimtelijke samenhang regio Rivierenland | Atelier Tordoir | 2015
Gebiedsvisie buitengebied | gemeente Tiel | 2016
De Kracht van Oost Nederland | Atelier Tordoir | 2017
Fruitstad aan de Waal, structuurvisie binnenstad | gemeente Tiel | 2017
Sterk bestuur voor de opgaven van morgen | provincie Gelderland |
Regio in beeld Rivierenland | UWV | 2018
Typisch Tiel, beleidsdocument omgevingsvisie | gemeente Tiel | 2018
Gaaf Gelderland, ontwerp omgevingsvisie | provincie Gelderland | 2018
Tiel in Balans, coalitie akkoord 2018 – 2022 | gemeente Tiel | 2018
Strategische nota lobby en branding Rivierenland
Smaak van Tiel | Rapport berenschot | 2019
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2. Financieel tekort in Tiel
2.1

Wat is er nodig voor het financiële evenwicht?

Ten tijde van het maken van de voorstellen om het financieel tekort terug te dringen zijn we
uitgegaan van de financiële situatie zoals in maart 2019 voorzien kon worden. Bij de uiteindelijke
resume in de perspectievennota van mei 2019 kan pas het definitieve scenario volledig gemaakt
worden. Onzekerheden die nog niet in deze aanpak konden worden meegenomen zijn onder andere
de uitkomsten jaarrekening 2018, het definitieve overzicht VGR 1 en de meicirculaire van de
rijksoverheid.
Om financieel weer in evenwicht te komen zijn de volgende structurele en incidentele aanpassingen
in de begroting nodig:
Financieel scenario maart 2019

Structureel

Incidente
el

Meerjarenbegroting op orde
brengen
Nog niet geformuleerde
/gerealiseerde taakstelling
tekort sociaal domein 2018
Disclaimer 1e VGR situatie
maart 2019
Totale bezuinigingsopgave
structureel
Opvangen tegenvallers,
investeringsruimte creëren

2020

2021

2022

2023

2024

2025 e.v.

€ 1.173.000

€ 561.000

€ 1.391.000

€ 1.391.000

€ 1.391.000

€ 1.391.000

€ 75.000

€ 575.000

€ 575.000

€ 575.000

€ 575.000

€ 575.000

520.000

€ 463.700

€ 463.700

€ 463.700

€ 463.700

€ 463.700

€ 1.768.000

€ 1.599.700

€ 2.429.700

€ 2.429.700

€ 2.429.700

€ 2.429.700

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 750.000

€ 750.000

€ 400.000

Toelichting:







In de eerste rij is het tekort in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit tekort moet worden
gereduceerd tot nul om te voldoen aan de normen van provinciaal toezicht.
Binnen de begroting 2019-2022 is voor de uitgaven van sociaal domein een aflopende reeks
opgenomen. Het budget voor 2020 is met € 500.000 verlaagd t.o.v. 2019 en vanaf 2021 is deze
verlaging € 1.000.000. Daarvan wordt naar verwachting € 425.000 gerealiseerd, de rest is in feite
een extra structurele taakstelling voor sociaal domein binnen de vastgestelde
meerjarenbegroting, want deze kostenreductie gebeurt niet vanzelf.
Bij de 1e voortgangsrapportage 2019 worden waarschijnlijk diverse ontwikkelingen gemeld met
structurele financiële consequenties. In het financieel scenario maart 2019 is vooruitlopend
hierop met het toen bekende bedrag gerekend om het tekort in de begroting terug te dringen.
Op dit moment is er weinig of geen ruimte om tegenvallers op te vangen en om te investeren in
de stad. Daarom willen we ook graag incidentele middelen genereren. Vooralsnog gaan we uit
van een incidentele taakstelling van in totaal € 3.400.000, te realiseren in vijf jaar.
In de voorstellen die we doen maken we een onderscheid tussen voorstellen met een structureel
karakter, die gebruiken we voor de structurele taakstelling en voorstellen met een incidenteel
karakter, die gebruiken we voor de incidentele taakstelling.
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2.2

inzicht in beïnvloedbaarheid

We hebben een analyse van onze begroting gemaakt om te kunnen vaststellen welk deel van de
begroting beïnvloedbaar is.

Doeluitkeringen/
heffingen/ één op
één

Beinvloedbaar:
€ 44,5 miljoen

€ 39,2 miljoen

Niet of beperkt
beinvloedbaar:
€38,8 miljoen

De totale begroting 2019 bevat € 122,5 miljoen aan lasten. Daarvan betalen we € 83,3 miljoen uit
algemene dekkingsmiddelen. De andere € 39,2 miljoen betalen we uit doeluitkeringen, doelheffingen
of andere inkomsten die één op één aan de betreffende kosten zijn te linken.
Van de € 83,3 miljoen hebben we in eerste instantie gekeken naar onderdelen die niet of slechts
beperkt beïnvloedbaar zijn. Dit zijn personeelslasten (vast personeel), kapitaallasten van
investeringen uit verleden en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens hebben we
de dan nog resterende budgetten opgesplitst in wettelijke en gemeentelijke taken. Daarbij
constateren we ook dat veel taken weliswaar een wettelijke grondslag hebben, maar dat in het
niveau van uitvoering keuzemogelijkheden bestaan. De budgetten die daar bij horen hebben we
gerubriceerd onder het kopje mix gemeentelijk-wettelijk.
In onderstaande tabel vindt u de resultaten van bovengenoemde analyse. Daarbij is een opsplitsing
gemaakt naar programma’s. In het geval de bedragen negatief zijn, zijn de baten voor dat onderdeel
hoger dan de lasten. De conclusie hiervan is dat slechts € 4,3 miljoen bestaat uit gemeentelijke taken
die direct beïnvloedbaar zijn, waarvan het grootste deel in programma 3. Bijna € 40,2 miljoen zit bij
de rubriek mix wettelijk-gemeentelijk. Deze budgetten vinden we vooral terug in programma 2.
Programma

Personele
lasten

Kapitaal
lasten

Gemeensch
appelijke
Regelingen

Wettelijke
taken

Gemeenteli
jke taken

mix gemwett

Totaal

1 Veiligheid

1.620.359

31.416

3.364.901

-574.081

349.596

-147.929

4.644.262

2 Sociaal domein

3.242.373

2.523

3.834.233

1.477.144

1.006.879

34.943.635

44.506.787

3 Vitale en
aantrekkelijke
stad
4 Mobiliteit

3.060.438

1.550.371

423.210

43.722

2.699.805

-30.000

7.747.546

501.493

1.034.993

0

5 Economische en
ruimtelijke
ontwikkeling
6 Openbare
ruimte
7 Onderwijs

1.519.977

378.800

0

47.474

-323.997

116.529

1.738.783

937.731

1.029.484

42.000

317.580

574.333

1.686.787

4.587.915

434.326

1.546.474

11.219

794.339

433.314

1.131.111

4.350.783

8 Inwoners en
bestuur
0 Algemene baten
en lasten
Totaal

2.242.452

0

461.305

-148.525

69.236

409.706

3.034.174

4.649.178

-392.280

6.120.000

-716.657

187.386

2.045.810

11.893.437

18.208.327

5.181.781

14.256.868

1.240.996

4.279.629

40.155.649

83.323.250

-716.923

819.563
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3.

Voorstellen financieel tekort

3.1.

Hoe zijn de voorstellen tot stand gekomen?

In dit hoofdstuk 3 en de bijlagen 1-4 worden de inhoudelijke voorstellen gepresenteerd. De
voorstellen zijn tot stand gekomen door een zorgvuldig proces van ambtelijke voorbereiding,
werksessies met het college en input vanuit de raadswerkgroep.
In de ambtelijke voorbereiding is gewerkt met zogenaamde domeingroepen. Elke domeingroep nam
de financiën en resultaten van één of meerdere programma’s uit de programmabegroting voor haar
rekening. Hierdoor is gezorgd dat er gemeente breed is gekeken naar alle opgaven.
De volgende redeneerwijze is gevolgd:
a) Vanuit de twee overzichten ‘beïnvloedbare en bezuinigbare budgetten’ is inzicht gekomen in
welke gemeentelijke budgetten voor ons beïnvloedbaar zijn en welke niet. Niet alle uitgaven
kunnen meegenomen worden voor het verbeteren van de financiële situatie.
b) Vanuit de resultaten in de begroting 2019 is gekeken welke resultaten wel en niet bijdragen
aan de bedoeling van het afwegingskader en onze rol als gemeente daarin. Vanuit
effectiviteit is gekeken of we daarin de juiste dingen doen. Vanuit efficiency is gekeken of we
de dingen ook goed doen.
c) In sommige gevallen zijn er ook voorstellen naar voren gekomen die niet direct samen
hangen met het afwegingskader maar die noodzakelijk zijn om toch de financiële besparing
te halen.
Ook vanuit de raadsfracties zijn voorstellen gedaan en vragen gesteld via de raadswerkgroep
ombuigingen. Een gedeelte hiervan is overgenomen.
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3.2

Overzicht van voorstellen

In deze paragraaf staan alle voorstellen met daarbij de jaarbesparing die haalbaar is. De nummers in
de voorstellen verwijzen naar de bijlagen waarin het voorstel nader wordt toegelicht:





Voorstellen met nr. 1
Voorstellen met nr. 2
Voorstellen met nr. 3
Voorstellen met nr. 4

programma’s sociaal domein en onderwijs
programma’s mobiliteit, ruimte en economie en openbare ruimte
programma’s vitaal aantrekkelijke stad en veiligheid
programma’s bestuur & inwoners en organisatie

nr.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

onderwerp
Subsidie peuterspeelzalen
Zorgloket 4 gravinnen
Maatwerk jeugdgezondheidszorg
Preventie logopedie
Begroting dvo wmo
Begroting participatiebudget
Multiprobleem huishoudens
Mantelzorgcompliment
Meerkostenregeling

1.10
1.11
1.12

Individuele inkomenstoeslag
Schoolmaatschappelijk werk
Preventieve GGZ en preventie alcohol

1.13
1.14
1.15
1.16

1.17

1.18
1.19
1.20
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4A
3.5
3.6

2020
125.000
7.500
11.219
29.601
30.000
2.500
50.000
43.564

Structurele besparing
2021
2022
2023
125.000
125.000
125.000
10.687
10.687
10.687
7.500
7.500
7.500
11.219
11.219
11.219
29601
29601
29601
30.000
30.000
30.000
2.500
2.500
2.500
50.000
50.000
50.000
43.564
43.564
43.564

2024 e.v.
125.000
10.687
7.500
11.219
29601
30.000
2.500
50.000
43.564

40.000

40.000
22.330
20.000

40.000
22.330
20.000

40.000
22.330
20.000

40.000
22.330
20.000

GR Werkzaak inleenvergoeding
GR Werkzaak doelgroepen
GR GGD Gelderland zuid
Taken inkoop via regio Rivierenland
Besparing 2e lijn door
vereenvoudiging van en investering
in 0e en 1e lijn
Subsidiekader waarderingssubsidies
maatschappelijke
participatie/welzijn
Onderwijs achterstanden budget
Regionale afspraken
kostencompensatie uitkeringen
Verkoop/ afstoten panden
structureel
Onderzoek (omgevings)leges

100.000*

100.000*
pm
Pm

100.000
pm
Pm
12.000

100.000
pm
Pm
12.000

100.000
pm
Pm
12.000

0

200.000

450.000

900.000

900.000

50.000

10.000
50.000

10.000
50.000

10.000
50.000

10.000
50.000

pm

pm

pm

pm

pm

pm

40.000
pm

40.000
pm

40.000
pm

40.000
pm

Onttrekking parkeerfonds
Veegwagen
Onderzoek reclame en adoptie
buitenruimte (wegen, fonteinen, ..)
Onderhoudsbudget civiele kunstwerken
Onderzoek exploitatie Ambtsmanhuis
Educatief programma bibliotheekwerk
Waarderingssubsidie amateurkunst
Bespeling carillon
Subsidie, sponsoring, kosten
evenementen
Verhoging kaartje veerpont Appelpop
Combinatiefunctionaris
Waarderings en activiteitensubsidies
sport

350.000
40.000

350.000
40.000

350.000
40.000

350.000
40.000

350.000
40.000

Pm
40.000
Pm
64.000
7.500

Pm
40.000
Pm
64.000
15.000
20.000

Pm
40.000
Pm
64.000
15.000
20.000

Pm
40.000
Pm
64.000
15.000
20.000

pm
40.000
pm
64.000
15.000
20.000

27.500
8.000
38.000

40.000
8.000
38.000

70.000
8.000
38.000

70.000
8.000
38.000

70.000
8.000
38.000

12.500

25.000

25.000

25.000

25.000
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3.7
3.8
3.12
3.13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7

4.8

Cultuurbedrijf
onderzoek privatisering binnenbuitensport
Dubbele boeking personeelslasten
Onderzoek camera toezicht
Post onvoorzien
Vrijdagmiddag sluiting telefoon
Budget rekenkamer
Ozb**
Onderzoek kostenbesparing
verzekeringen
Overheids- en burgerparticipatie
Structurele nieuwe uitgaven
Perspectievennota 2020 beperken tot
100.000 (zie ook par. 5.3)
totaal structurele besparingen
totaal nodig: zie pagina 7
Verschil
In te zetten voor investeringen**
Saldo

150.000

150.000

150.000

75.000
Pm

75.000
Pm

pm
75.000
Pm

pm
75.000
Pm

pm
75.000
pm

30.000
20.000
10.000
675.000

30.000
20.000
10.000
675.000

30.000
20.000
10.000
675.000

30.000
20.000
10.000
675.000

30.000
20.000
10.000
675.000

Pm
12.500

Pm
12.500

Pm
12.500

Pm
12.500

Pm
12.500

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.999.384
1.768.000
231.384
225.000
6.384

2.354.901
1.599.700
755.201
225.000
530.201

2.796.901
2.429.700
367.201
225.000
142.201

3.246.901
2.429.700
817.201
225.000
592.201

3.246.901
2.429.700
817.201
225.000
592.201

**wij stellen voor om de ozb met 7,5% te verhogen, waarvan 5% t.b.v. de dekking van het tekort en 2,5% om ruimte vrij te
maken voor investeringen. Zie voor procesaanpak hoofdstuk 6.

3.3 Overzicht van de incidentele besparingen

2.1
2.7
2.8
3.9
3.10
4.6

afstoten en verkopen panden/gronden
Onderzoek exploitatiemogelijkheden
ambtsmanhuis
Onderzoek winstneming Medel
Onderzoek benutting Flipje museum
Risicoreserve WLP
Egalisatiereserve Stadhuiscomplex
Totaal

2020
*

922.000
*

2021
*

*

2022
*

Totaal
*

*

pm
Pm
Pm
p.m.
922.000
*

* zie bijlage X
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3.4

Planning onderzoeksvragen

Voor een aantal onderwerpen die genoemd zijn bij 3.2 en 3.3 als besparing, is eerst verder onderzoek
nodig om concreter aan te geven wat er wel en niet kan. Hieronder staat een globale planning
wanneer de antwoorden op deze onderzoekstrajecten beschikbaar komen.
Nr. Voorstel
1.14 GR werkzaak doelgroepen
1.20 kostencompensatie uitkeringen
2.4

onderzoek (omgevings)leges

Onderzoek reclame en adoptie
2.10 mogelijkheden in publieke ruimte
(wegen, fonteinen, ..)

3.5

combinatiefunctionaris

3.7

bezuiniging cultuurbedrijf

3.8

onderzoek privatisering buitensport

3.13 Onderzoek cameratoezicht
Onderzoek exploitatiemogelijkheden
ambtmanshuis
3.11 Onderzoek benutting Flipje Museum
2.13 Onderzoek winstneming Medel
4.5 Onderzoek besparingen verzekeringen
2.11

Planning
Uiterlijk in 2020
Hier kan geen voorspelling over gedaan worden.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn 1 september
gereed. Eventuele mee of tegenvallers kunnen worden
meegenomen in de begroting 2020
Nog geen planning
T.a.v. de vraag of de cofinanciering van de inzet van de
combinatiefunctionarissen anders kan, hiervoor geldt
dat dit momenteel verkend wordt in relatie tot het
onderwijs. Hierover zullen we vooral het gesprek aan
moeten gaan met de medegebruikers van de
combinatiefunctionarissen. Dit zal in een termijn van
ca. 3 maanden meer duidelijkheid moeten geven opdat
we dit richting het onderwijs met ingang van het
schooljaar 2019/2020 kunnen effectueren.
Voor de korte termijn is het mogelijk om duidelijkheid
te bieden over de mogelijkheid om op de
kapitaalslasten van de Agnietenhof te bezuinigen. Nb.
Dit gebeurt op basis van het tegen het licht houden van
het MJOP door een onafhankelijk deskundig bureau
(opdracht: waar kan het minder zonder dat het
onverantwoord wordt).
Voor het onderzoek naar aanvullende mogelijkheden
om te bezuinigen op het Cultuurbedrijf is een termijn
tot 1 september 2019 gewenst.
Er is nog geen onderzoek gestart. Dit is opgenomen als
mogelijke bezuiniging. Een dergelijk onderzoek duurt
minstens een half jaar. Start pas na besluitvorming.
Onderzoek vindt plaats in 2020 – 2021, conform eerder
gemaakte afspraak in 2016
Nog geen planning
Nog geen planning
Voor de zomer 2019
Nog geen planning
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4.

Vervolgstappen voorstellen financieel tekort

In dit hoofdstuk leest u informatie over de (ondernomen) stappen:

4.1

Bestuurlijk besluitvormingsproces bezuinigingen

De financiële voorstellen vragen een zorgvuldig bestuurlijk besluitvormingsproces. Het volgende
tijdspad en aanpak is doorlopen:



Fase van
beeldvorming
(besloten/
vertrouwelijk)







Oordeelsvorming en
besluitvorming
(openbaar/
publiekelijk)

4.2






5 maart 2019 college: instemmen met plan van aanpak ‘Tiel in
evenwicht brengen’ als onderlegger voor perspectievennota
11 maart 2019 raadswerkroep: toelichten en bespreken plan van
aanpak
10 april ambtelijk gesprek met provincie
10 april 2019: besloten informatie avond a la beleidscyclus voor
raad en commissieleden
8 april 2019: Factor C sessie om tot een kernboodschap te komen
en aanpak communicatie: portefeuillehouder, MTlid,
domeintrekkers en wijkregisseur
Week van 28 maart bespreking college en ambtelijk: uitwerken
en verwerken reacties
15 april 2019 raadswerkgroep: laatste opmerkingen over groslijst
14 mei 2019 bespreken perspectievennota in college
12 juni 2019 bespreken perspectievennota in commissie
beleidscyclus
26 juni 2019 bespreken perspectievennota in raad
November 2019 vaststelling begroting 2020 in raad

Externe communicatie

Een gedeelte van de bezuinigingen gaat iets betekenen voor mensen en organisaties in Tiel. Zij gaan
minder of niks meer ontvangen. Tijdig en goed informeren van de doelgroepen vanaf moment van
formele besluitvorming is van belang.
Een uitgebreide voorstel voor externe communicatie is uitgewerkt in een aparte notitie. Gelet op het
tijdspad en complexiteit is het niet reëel geweest tot uitgebreide consultatie en participatie vooraf.
De inbreng van Tielse samenleving bij eerdere trajecten is wel meegenomen. Denk daarbij aan
typisch Tiel en de ervaringen vanuit wijkregisseurs.
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4.3

Randvoorwaarden uitvoeren van de voorstellen

Om vanaf 2020 de besparingen jaarlijks daadwerkelijk in te boeken, zal er vanaf 2019 extra tijd en
capaciteit nodig zijn. Voor een groot gedeelte wordt de hiervoor benodigde capaciteit vrij gemaakt
uit de beschikbare formatie. Eventueel kan dit leiden tot herijking van het eerder afgesproken
takenpakket met het bestuur voor 2019.
Bij een aantal voorstellen is herijking ten opzichte van het bestaande takenpakket niet toereikend.
Omdat de opgave erg groot is of omdat er specifieke deskundigheid gewenst is. Ook kunnen er frictie
en/of aanvullende onderzoekskosten nodig zijn. De exacte hoogte en invulling wat nodig is, is mede
afhankelijk van de definitieve besluitvorming van de raad in juni 2019. Uitgaande van de huidige lijst
aan voorstellen, is de volgende reservering nodig
Voorstel

Toelichting
Voorinvestering/werkbudget voor projectorganisatie van ca.
€ 375.000 verspreid over 3 jaar, met ingang van 2019.
Met dit bezuinigingsvoorstel wordt een inhoudelijke richting gekozen
voor de inrichting van de toegang sociaal domein, waarbij een
zorgvuldig proces doorlopen moet worden met meerdere interne en
Voorstel 1.17
externe partijen. Daarnaast vraagt deze bezuinigingsmaatregel
Herinrichting
herinrichting van(bedrijfsvoerings) processen binnen het sociaal
0-1-2e lijn
domein. Dit vraagt een projectmatige aanpak, waarbij in ieder geval
een projectleider nodig is en daarnaast extra mensen die zich volledig
kunnen bezighouden met de implementatie. De beoogde investering
zal zich daarna trapsgewijs structureel terugverdienen vanaf 2021.
Deze voorinvestering is aanvullend op bestaande begrotingsbedragen.
Incidentele projectcapaciteit voor periode drie jaar. Er is extra inzet
nodig voor het verkopen van panden. Dit zou gaan om 100.000 over 3
jaar om dit te realiseren. Dus 3 jaar lang 33.000 euro.
Voorstel 2.1
Verkoop
De hoeveelheid regulier werk van het team vastgoed overstijgt
gebouwen
structureel de beschikbare capaciteit. Een projectmatige aanpak voor
het versneld afstoten van, over het algemeen niet-courant, “moeilijk”
en gronden
gemeentelijk vastgoed, past dan logischerwijs niet binnen de huidige
formatie van het team. Zonder tijdelijke uitbreiding formatie komen
geboekte opbrengsten in gevaar.
Voorstel 3.3 Bij stopzetten klokkenspel zijn er frictiekosten te verwachten voor de
beiaardier. Schatting € 35.000. Alternatief is dit bedrag de eerste jaren
stoppen
in mindering te brengen op de voorgestelde bezuinigingen
bekostigen
bespelen
carillon
Stelpost frictiekosten (bv t.a.v. mogelijke besparingen cultuurbedrijf_
Stel post onderzoekskosten
Algemeen
- buitensportaccommodaties
- reclame weg
Stelpost risico: voor niet behalen van bepaalde bezuinigingen
Totaal

bedrag

375.000

100.000

35.000

pm
Pm
90.000
600.000
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5.

Op weg naar financieel evenwicht

5.1

Structureel perspectief

De uitkomsten van voorstellen in deze aanpak worden opgenomen in het totaal overzicht van de
Perspectievennota. Daarin worden ook, voor zover bekend op dat moment, de resultaten voor de
jaarrekening 2018 en de 1e voortgangsrapportage meegenomen.

5.2

Perspectief incidenteel

Om Tiel ook in de komende jaren in evenwicht te houden is het belangrijk om voldoende ruimte te
hebben om tegenvallers en risico’s op te vangen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er middelen
beschikbaar komen voor investeringen.
We hebben daarom naast de structurele taakstelling ook een incidentele taakstelling geformuleerd
van € 3.400.000, waarbij de afspraak is dat we dat in maximaal 5 jaar willen realiseren. Het totaal van
de voorstellen ziet er als volgt uit:

Totaal voorstellen
Taakstelling
Verschil






5.3

2020

2021

2022

Totaal

2.342.000

300.000

625.000

3.267.000
3.400.000
-133.000

Omdat de voorstellen voor een groot deel de verkoop van panden en gronden bevatten is er
wel sprake van onzekerheid of dit lukt en op welke termijn.
Uit bovenstaande optelling blijkt dat de verwachting is dat we de taakstelling op 133.000
euro na realiseren.
Het doel van de opbrengst is om tegenvallers te kunnen opvangen en om ruimte vrij te
maken voor investeringen, het liefst al in 2020.
Daarnaast kunnen de incidentele middelen worden aangewend voor dekking van kosten van
de randvoorwaarden van de besparingsvoorstellen

Risicoparagraaf

Dit document is opgesteld met de kennis van de financiële situatie in april 2019. Niet alle
ontwikkelingen die we op dat moment voorzagen konden we al financieel vertalen en meenemen in
deze voorstellen. Denk daarbij aan de begrotingen van de verbonden partijen, de mei- en
septembercirculaire die er aan komen, ontwikkelingen in de salarissen, het verloop van de uitgaven
in het sociaal domein en de uitkomsten van de jaarrekening 2018.
Het overnemen van deze voorstellen geeft dus nog geen garantie dat we straks in de begroting 20202023 op een sluitend meerjarenperspectief uitkomen. We zullen dus de komende maanden hierop
moeten blijven sturen, tot en met de uiteindelijke vaststelling van de begroting 2020-2023 in
november 2019.
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6.

Vooruitblik traject investeringsagenda Tiel

Naast de financiële urgentie is er ook urgentie om de stad in evenwicht te brengen (paragraaf 1.2 en
3.4). Deze inhoudelijke urgentie hangt direct samen met het afwegingskader en het traject
handelingsperspectieven Berenschot. De vraag is waar we als gemeente op focussen de komende
jaren? Het afwegingskader biedt hiervoor een eerste houvast. Evenals de handelingsperspectieven
van Berenschot. We versterken de draagkracht in en van Tiel. Daardoor komt de stad meer in
evenwicht en in ontwikkeling.

Het samen laten lopen van ‘willen en kunnen’ vraagt wel uitwerking. Dat wat er financieel nodig is, is
afhankelijk wat onze ambitie is. En dat wat we willen, wordt mede bepaald door de reële kans om
extra middelen vrij te spelen. En welke scenario’s daarin mogelijk zijn waarbij we ook lopende
trajecten als omgevingsvisie, smaak van Tiel hier goed aan verbinden.
De hoofdlijn van deze uitwerking vormt de basis voor de investeringsagenda toekomst Tiel/ het
uitvoeringsprogramma 2020 – 2022. Dit willen we tekstueel gereed hebben bij de begroting 2020
(najaar 2019).
Na de inhoudelijke koersbepaling kan de financiële vertaalslag plaats vinden. Welk budget hebben
we hiervoor nodig? Denk aan budget voor vervangingsinvesteringen leefomgeving/ openbare
ruimte/ incidentele investeringen/ nieuwe beleidsruimte etc. Wat is hiervan al beschikbaar (denk aan
budget perspectievennota)? En welke extra bestedingsruimte moet nog gevonden worden?
In bijlage 5 zijn vooruitlopend op de investeringsagenda alvast enkele voorstellen/ aanpakken
neergelegd waaraan gedacht kan worden. Hoewel deze lijst van voorstellen verre van compleet is,
wordt deze toch toegevoegd aan dit plan van aanpak. Dit komt omdat sommige genoemde
voorstellen ook de raadsfracties zijn voorgesteld als potentiele bezuiniging.
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Leeswijzer bijlage 1 – 4 voorstellen

In de bijlagen 1-4 worden de voorstellen uit paragaaf 3.2 toegelicht.
1. Check vanuit afwegingskader
De voorstellen zijn aan de hand van twee vragen vanuit het afwegingskader opgebouwd: Doen we de
juiste dingen en doen we dingen goed?
2. Type besluitvorming
Tussen haakjes staat per voorstel vermeld welke type besluitvormig nodig is.
A: Direct door te voeren.
B: Bezuiniging waarbij een zorgvuldig, maar relatief eenvoudig bestuurlijk)
besluitvormingsproces doorlopen moet worden.
C: Bezuiniging waarbij een zorgvuldig en complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces doorlopen
moet worden.
3. Rol van de gemeente
Tussen haakjes staat ook aangegeven welke rol de gemeente aan wil nemen in dit vraagstuk.

4. bijdrage aan afwegingskader
Nog niet in alle voorstellen wordt de inhoudelijke link beschreven met het afwegingskader. Dit wordt
in de volgende versie wel opgenomen.
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Bijlage 1

Toelichting voorstellen sociaal domein en onderwijs

Algemeen
De beleidsdoelstellingen van het programma sociaal domein en onderwijs sluiten aan bij het
afwegingskader. De doelen richten zich namelijk op het veerkrachtig(er)/ zelfredza(a)m(er) maken en/
of houden van inwoners. Deze doelen komen voort uit wettelijke taken. Desondanks zien we
mogelijkheden om besparingen te realiseren op korte, middellange en langere termijn. Onderstaande
punten zijn de voorgenomen bestuurlijke besluiten voor programma 2 en 7.
1.1 Subsidie peuterspeelzalen (A, stimuleren)
Subsidie €125.000 naar beneden bijstellen. In 2018 zijn de peuterspeelzalen geharmoniseerd
(gelijkgetrokken met de kinderopvang qua financieringsstructuur en kwaliteit). Hierdoor wordt er
structureel minder gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheid voor peuterspeelzalen. De begroting
wordt naar beneden bijgesteld met een bedrag van €125.000.
1.2 Zorgloket 4 Gravinnen (A, loslaten)
Eind 2020 loopt het huurcontract van de 4 Gravinnen af. Deze locatie heeft de gemeente niet meer
nodig. Opzeggen van de huurovereenkomst levert een netto besparing op van €10.687.
1.3 Maatwerk Jeugdgezondheidszorg (A, regisseren)
Stopzetten van het maatwerk jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland Zuid per 1-1-2019. De
werkzaamheden waarvoor de GGD Gelderland Zuid extra budget kreeg (maatwerk) zijn door de
transformatie binnen het Sociaal Domein onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden.
Deze werkzaamheden worden vergoed vanuit het uniforme budget voor de Jeugdgezondheidszorg.
Dit levert een besparing op van €7.500.
1.4 Preventieve logopedie (A, regisseren)
Preventie Logopedie voor peuters wordt bekostigd uit de doeluitkering voor
onderwijsachterstandenbeleid. Preventieve logopedie voor kleuters wordt hier nog niet uit
bekostigd. De doeluitkering voor onderwijsachterstandenbeleid is toereikend om het bedrag van
€11.219 voor preventie logopedie voor kleuters hier ook uit te kunnen bekostigen.
1.5 Begroting DVO Wmo/ Jeugd (A, regisseren)
De begroting inzake het DVO WMO/jeugd met de Regio Rivierenland stellen we naar beneden bij
met €29.601 dit is in lijn met het afgesproken bedrag.
1.6 Begroting participatiebudget (A, regisseren)
Participatiewet naar beneden bijstellen met €30.000 dit is in lijn met de uitgaven.
1.7 Omvang Noodfonds Multi Probleem Huishoudens (A, regisseren)
Omvang noodfonds terugbrengen van €15.000 naar €12.500. Dit is in lijn met de uitgaven van de
afgelopen jaren. Dit levert een netto besparing van €2.500 op.
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1.8 Mantelzorgcompliment (B, stimuleren)
De gemeente Tiel ondersteunt en stimuleert mantelzorgers op vele manieren o.a. via de opdracht
aan Welzijn Next Level en de subsidiering van diverse (vrijwilligers)organisaties en ook via het
mantelzorgcompliment. Dit voorstel betreft alleen het mantelzorgcompliment.
Het mantelzorgcompliment is een aparte regeling die specifiek invulling geeft aan de in de Wmo
opgenomen bepaling dat het college zorgdraagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de
mantelzorgers van cliënten in de gemeente.
De wijze waarop je mantelzorgers een compliment geeft hoeft niet per se in de vorm van een
geldbedrag. Er zijn andere manieren om mantelzorgers de waardering te geven die zij verdienen. Het
voorgenomen bestuurlijk besluit is een bezuiniging van € 50.000. Het resterend budget is € 75.000.
1.9 Meerkostenregeling (B, regisseren)
Dit is een tegemoetkoming in de meerkosten die mensen hebben als gevolg van een chronische
ziekte en/of beperking. Deze tegemoetkoming versterkt niet direct de zelfredzaamheid van
inwoners, hooguit de financiële zelfredzaamheid. Deze regeling bestaat uit drie componenten.
Vereenvoudigen tot één regeling levert een besparing op de uitvoeringskosten én maakt het voor
inwoners eenvoudiger om aan te vragen. Financiële effecten voor inwoners nihil. Bezuiniging: ca
€43.564.
1.10 Individuele inkomenstoeslag (B, reguleren)
De individuele inkomenstoeslag heeft een wettelijk karakter (Participatiewet) en valt onder de
minimaregelingen. Het is een toeslag voor inwoners die drie jaar achter elkaar van een laag inkomen
(bijstandsniveau) moeten rondkomen. De toeslag is bedoeld om hoge kosten op te vangen, waarvoor
men niet kan sparen vanwege een langdurig laag inkomen.
Hoogte toeslag
De hoogte van de toeslag in de gemeente Tiel bedraagt 40% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dat
kwam voor 2018 neer op de volgende bedragen:
o Een alleenstaande: €397
o Een alleenstaande ouder: €510
o Gehuwden/samenwonend: €567
Het voorgenomen bestuurlijk besluit is om de hoogte van de individuele inkomenstoeslag te verlagen
naar 35% van de toepasselijke bijstandsnorm. Deze verlaging levert een besparing op van ca € 40.000
op de uitgaven.
1.11 Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs (VO) en ROC (C regisseren)
Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs (VO) en ROC invoegen bij wijkteams jeugd naar
voorbeeld van het schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs (PO). Deze verschuiving van taken
levert een besparing op van €22.330. Deze bezuiniging kan als een op zichzelf staande bezuiniging
worden beoordeeld, maar kan ook meegenomen worden in het licht van bezuinigingsvoorstel 1.17;
het vereenvoudigen van de organisatie 0e en 1e lijn.
1.12 Bezuinigen op de preventieve GGZ (Indigo) en de preventie overmatig alcoholgebruik
jongeren (Iriszorg) (C, regisseren)
De Wet publieke gezondheid stelt dat gemeenten in lijn met het landelijke beleid zorg moeten
dragen voor de gezondheidsbevordering van haar inwoners. Vanuit landelijke beleid wordt ingezet
op de preventie van depressie en zijn gemeenten verplicht hier iets aan te doen. In Tiel wordt
preventieve GGZ van Indigo ingezet. Vanuit de Drank en Horecawet zijn gemeenten verplicht om
preventieve maatregelen te nemen om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. In
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Tiel wordt hiervoor Iriszorg ingezet. Aan beide preventietaken worden landelijk geen eisen gesteld
ten aanzien van mate van de inzet of het ambitieniveau. Het aanbod van Iriszorg en Indigo kost ca.
€40.000. Preventie en voorlichting dragen bij aan het vergoten van de zelfredzaamheid. Het
voorgenomen bestuurlijk besluit is €20.000 te bezuinigen op de interventies/ uitvoering.
1.13 GR-Werkzaak inleenvergoeding en kostenverdeelsleutel (C, regisseren)
Gemeenten financieren drie programma’s: Inkomen, Werk, en Bedrijfsvoering. De mogelijke
bezuiniging raakt alleen een onderdeel van het programma “Werk”. De kosten voor de
inleenvergoeding en kostenverdeelsleutel zijn voor Tiel te schatten op €1.000.000.
Uit de concept begroting Werkzaak blijkt dat deze kosten in 2020 stijgen naar € 1.83 mln. Ook de
gehele Werkzaak begroting leidt tot een aanzienlijke kostenverhoging.
Dit leidt tot een fundamentele discussie met Werkzaak over wat haalbaar en betaalbaar is voor Tiel.
1.14 GR-Werkzaak focus en keuze op doelgroepen (C, regisseren)
Context: Binnen het programma Werk, levert Werkzaak ook diensten aan Nuggers (niet
uitkeringsgerechtigden). Waar dat de traditionele herintreders betreft heeft de gemeente daar geen
financieel belang bij. Men bespaart namelijk geen uitkeringskosten bij werkaanvaarding. Daar waar
het gaat om gesubsidieerd werk, heeft de gemeente wél een financieel belang. Uitstroom naar
gesubsidieerd werk brengt kosten voor de gemeente met zich mee (loonkostensubsidie en/of
inleenvergoeding). Een discussie over deze beleidskeuzen van Werkzaak is noodzakelijk.
Uit de concept begroting Werkzaak blijkt dat deze leidt tot een aanzienlijke kostenverhoging.
Dit leidt tot een fundamentele discussie met Werkzaak over wat haalbaar en betaalbaar is voor Tiel.
1.15 GR GGD Gelderland Zuid (C, regisseren)
De niet wettelijke taken bij de GGD Gelderland Zuid onderbrengen in facultatieve/ maatwerktaken in
plaats van de huidige uniforme taken. Hierdoor kan op z’n vroegst per 1-1-2021 een structurele
besparing worden gerealiseerd van circa € 40.0001. Deze optie wordt niet als reëel ingeschat en
daarom niet opgenomen in de voorstellen. Dit voorstel maakt wél onderdeel uit van de gesprekken
over de toekomstige samenwerking met de GGD. Het afwegingskader is hier niet aan de orde, want
de voorziening blijft op hetzelfde niveau in stand maar op een andere manier bekostigd.
1.16 Taken Inkoop via regio Rivierenland. (C, regisseren)
Inkoop en contractmanagement is door middel van een DVO ondergebracht bij de Regio
Rivierenland. In april 2021 loopt het DVO af. Het voorgenomen bestuurlijk besluit is om op basis van
de evaluatie scherpere afspraken te maken over de kerntaken van de Regio Rivierenland.
1.17 Besparing 2e lijn door vereenvoudiging van en investering in 0e en 1e lijn (C, regisseren)
Het voorgenomen bestuurlijk besluit is om €900.000 te besparen op de uitgaven WMO/Jeugd door
vereenvoudiging van en investering in de 0e en 1e lijn.
Dit realiseren we door een besparing van 10% op de 2e lijn = €1.800.000. Van dit bedrag investeren
we 50% in werkzaamheden die samenhangen met de 1e lijn. Dit levert uiteindelijke een structurele
bezuiniging van €900.000 vanaf 2023. De realisatie van de besparing gaat trapsgewijs.
Wij adviseren daarom om met de Perspectievennota al akkoord te geven op dit voorstel deze niet uit
te stellen tot de vaststelling van de begroting 2020. Snelle besluitvorming over de koers binnen de
inrichting sociaal domein en daarmee ook de toegang, geeft duidelijkheid naar alle partijen om tot
afspraken te komen en zo snel mogelijk de bezuiniging te realiseren.

1

Omdat de haalbaarheid van deze mogelijkheid als laag wordt ingeschat is het bedrag niet opgenomen in het
overzicht voorstellen
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Dat betekent:
- Instemmen met het terugdringen van de uitgaven op WMO en Jeugd van in totaal €900.000
structureel vanaf 2023, door herinrichting/transformatie van de 0e en 1e lijns zorg en
ondersteuning.
- Het verschuiven van een deel van de budgetten van de 2e lijn naar (de werkzaamheden die
samenhangen met) de 0e en 1e lijns zorg en ondersteuning.
- Voorinvestering/werkbudget voor projectorganisatie van verspreid over 3 jaar, met ingang
van 2019.
1.18 Subsidiekader waarderingssubsidies maatschappelijke participatie/welzijn (C,
stimuleren/faciliteren)
Ten aanzien van de subsidies met betrekking tot maatschappelijke participatie en welzijn is het
voorgenomen bestuurlijk besluit om een subsidieplafond in te stellen. De hoogte van het
subsidieplafond wordt bepaald op basis van de verstrekte waarderingssubsidies voor dit doeleinde in
2018 (ca € 275.000) minus € 10.000, -. Hiermee realiseren we een besparing van € 10.000 vanaf
2021. Om deze besparing te realiseren herijken we het subsidiebeleid van de gemeente Tiel, waarbij
het afwegingskader dient als paraplu.
1.19 Onderwijs achterstanden budget (C, regisseren)
Binnen het totale budget (€2.400.000) is nog €300.000 ‘ruimte’ voor het ontwikkelen van initiatieven
gericht op taalachterstand. Als we deze middelen niet gebruiken vloeien ze weer terug naar het rijk.
Nieuwe initiatieven vanuit deze middelen zouden in plaats kunnen/ moeten komen van huidige
initiatieven in de 0e lijn (nieuw voor oud). Het voorgenomen bestuurlijk besluit is om hiermee een
besparing van €50.000 te realiseren.
1.20 Regionale afspraken kostencompensatie uitkeringen (C, regisseren)
De zorgstructuur in Tiel trekt zorgcliënten uit andere gemeenten aan. Wanneer deze inwoners hier
worden ingeschreven, komen de kosten van de uitkering ten laste van de gemeente Tiel. Het
voorgenomen bestuurlijk besluit is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot
regionale afspraken voor kostencompensatie uitkeringen.

Vertrouwelijk embargo tot en met 15 mei 22

Bijlage 2. Toelichting voorstellen mobiliteit, ruimte en economie en openbare
ruimte
Algemeen
De gemeente Tiel staat voor de opgave om de stad in evenwicht te brengen. Om de ontwikkeling van
de stad met de huidige menskracht op gang te brengen en te laten slagen is het noodzakelijk om
focus aan te brengen. Twee zaken zijn cruciaal op dit moment: gewenste woningbouw realiseren en
verbetering van de aantrekkelijkheid van de woonomgeving, waarbij aandacht voor de (vitaliteit) van
de binnenstad en de invalsroutes vanaf de A15 ondersteunend en noodzakelijk is.
Daarvoor is sturing gewenst op de ontwikkeling van locaties die een grote bijdrage aan de
woningbouwopgave en/of de kwaliteitsverbetering van de stad kunnen leveren. De aantrekkelijkheid
van de woonomgeving is eveneens cruciaal. Ook hier draait het om focus en creativiteit. Niet het
algehele onderhoudsniveau hoeft omhoog. Het meeste effect op de beleving van inwoners en
bezoekers hebben de doorgaande routes. Vooral de entrees vanaf de A15 en de binnenstad.
De hieronder geschetste lijn wordt gedragen door een mix van besparingen en investeringen, waarbij
het werken aan een beperkt aantal (grote) ruimtelijke opgaven leidend is. Dit helpt om gericht
bijdragen te kunnen vragen van de Provincie en tevens om evenwicht te bewaren in de discussie over
uitbreiding versus inbreiding. Het trechtert mede de gevraagde investeringen in de openbare ruimte.
De ruimtelijke hoofdlijn is focus op (1) de lijn Station-->Waal met de A15-entrees en (2) Passewaaij.
Ook hier zijn de voorstellen aan de hand van de vragen vanuit het afwegingskader opgebouwd: Doen
we de juiste dingen & Doen we de dingen goed?
Het aanjagen van de woningbouw en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad leveren pas
op termijn winst op. Tegelijkertijd moet het fysieke domein ook bijdragen aan de bezuinigingsopgave
op korte termijn. Daarvoor is een mix aan maatregelen mogelijk, die niet strijdig zijn met het
afwegingskader. Dit varieert van het verhogen van leges, parkeervergunningen en parkeertarieven
tot het afstoten van vastgoed en grond.
2.1 Verkopen en afstoten van gebouwen en gronden (A, loslaten)
De gemeente is eigenaar van ca 120 panden. Daarvan gaan we er 15 tot 20 verkopen. Naast een
incidentele opbrengst levert dat een structurele besparing van 40.000 euro op. Voor de uitvoering
hiervan wordt capaciteit beschikbaar gemaakt. In de begroting is reeds geanticipeerd op het
wegvallen van de structurele onderhoudskosten.
Daarnaast verkopen we grond, waaronder restgroen met een verwachte incidentele opbrengst van
120.000 euro. Verder 5,5 ha agrarische grond tussen Schaarsdijkweg en Lingedijk (die nu in bruikleen
is gegeven), een kavel op Kellen in de hoek A15 en Amsterdam-Rijnkanaal en grond, die ligt onder en
langs de stamlijn tussen de Kellenseweg en de Zuiderhavenweg.
Deze acties leveren - naast de genoemde structurele besparing op onderhoud - incidenteel ruim 2,3
miljoen op.
2.2 Onderzoek leges (b, reguleren)
Het verhogen van de WABO / vergunningsleges naar landelijk gemiddelde. Ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten ligt er een structureel gat dat Tiel minder binnen haalt. Op dit loopt een
onderzoek naar de kostendekkend van alle leges in Tiel. In de zomer 2019 wordt de uitkomst verwacht.
Dit onderzoek zal uitwijzen dat verhoging van leges mogelijk is.
2.3 Onttrekking parkeerfonds (b, reguleren)
Vanaf 2020 wordt structureel per jaar € 350.000 aan het parkeerfonds onttrokken. Om dit mogelijk
te maken worden extra inkomsten gegenereerd via een pakket van maatregelen vanaf 2020. Naast
een pakket maatregelen dat reeds door het College is voorgesteld in het kader van de ‘evaluatie
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parkeren binnenstad’ wordt nog een aantal extra aanpassingen doorgevoerd in het kader van de
bezuinigingsoperatie. Los van de maatregelen die extra inkomsten genereren is gekeken welke
financiële ruimte er is om nog extra aan het parkeerfonds te onttrekken.
A. Saldo pakket maatregelen ‘evaluatie parkeren binnenstad’: € 75.000
Het pakket maatregelen behorend bij de ‘evaluatie parkeren binnenstad’ ligt vast in het
Collegevoorstel d.d. 19 maart 2019. Dit voorstel is besproken en positief ontvangen in de Commissie
Ruimte d.d. 2 april 2019:
 Afschaffen betaald avond parkeren; behoud avond parkeren in WLP:
- € 200.000
 Koppeling parkeerkaartje Agnietenhof in WLP:
+ € 125.000
 Tariefsverhoging en parkeerduurbeperking straat parkeren:
+ € 105.000
 Aanpassen c.q. beperken misbruik bezoekersregeling:
+ € 45.000
B. Saldo extra maatregelen in het kader van ‘bezuinigingsoperatie’: € 152.000
Naast de maatregelen in het kader van de ‘evaluatie parkeren binnenstad’ worden ten behoeve van
extra parkeerinkomsten de volgende extra maatregelen doorgevoerd:


Omzetten bedrijfsvergunningen: In aanvulling op de bestaande bedrijfsvergunningen (24/7)
voor de parkeerterreinen in en rond de binnenstad (inclusief de parkeergarage in de
Westluidense Poort) worden er bedrijfsvergunningen ingevoerd die geldig zijn voor het
tijdvenster van maandag tot en met zaterdag van 08:00 uur en 18:00 uur. Deze aanpassing is
reeds onderdeel van het pakket maatregelen behorend bij de ‘evaluatie parkeren
binnenstad’. Deze maatregel levert naar verwachting wel extra inkomsten op (10.000 euro).



Verhogen tarieven parkeergarage WLP en op de parkeerterreinen: Momenteel is het
parkeertarief overdag € 1,38 per uur. Door dit tarief te verhogen naar € 1,50 per uur nemen
de inkomsten uit betaald parkeren toe met ca. € 100.000 (structureel).



Opheffen gratis zaterdagen: Het opheffen van 6 gratis zaterdagen levert ca. € 42.500 extra
parkeerinkomsten (structureel).

C. Extra onttrekking parkeerfonds: € 122.500
Naast bovengenoemde maatregelen onttrekken we jaarlijks nog extra € 122.500 aan het
parkeerfonds. In theorie is het mogelijk om nog meer geld aan het fonds te onttrekken. Maar er
moet voorkomen worden, dat het saldo van het parkeerfonds op termijn ontoereikend wordt om de
noodzakelijke vervangingsinvesteringen te doen.

2.4 Veegwagen (A regisseren)
Met Avri zijn nieuwe afspraken gemaakt over inzet van Tielse veegwagens, waardoor het budget
zonder gevolgen verlaagd wordt met € 40.000.
2.5 Onderzoek reclame en adoptie elementen buitenruimte (fonteinen) (B regisseren)
 We gaan onderzoeken op welke manier meer reclame opbrengsten zijn te genereren uit het
toestaan van reclame-uitingen via reclame / uitingen borden langs (hoofd)wegen.
 We gaan onderzoeken of adoptie is uit te breiden naar andere (bijzondere) elementen in de
openbare ruimte, zoals de drie fonteinen. Momenteel worden rotondes geadopteerd,
waarbij de onderhoudskosten voor de adoptant zijn, die hiervoor een reclame-uiting mag
plaatsen en daarvoor een bedrag aan de gemeente betaald.
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2.6 Korting onderhoudsbudget civiele kunstwerken (A, reguleren)
In de laatste vijf jaren zijn de civiele kunstwerken op het gewenste onderhoudsniveau gebracht.
Hierdoor zien de objecten er redelijk uit en wordt de gewenste levensduur behaald. Daarnaast zit er
wat geld in de voorziening voor de civiele kunstwerken.
Vanwege de huidige staat van de objecten kan nu volstaan worden met minder onderhoudsbudget.
Voor groot onderhoud, dat we nu nog niet voorzien, wordt de voorziening ingezet. Op deze manier
wordt er voldoende onderhoud gedaan en wordt de levensduur van de objecten niet korter. Voor april
2020 wordt een nieuw beheerplan aangeboden met daarin meer details. In 2023 bekijken we opnieuw
wat de onderhoudsbehoefte is en welk budget daar bij hoort.
2.7 Onderzoek exploitatiemogelijkheden Ambtmanshuis (B, reguleren)
Het Ambtmanshuis is één van de oudste gebouwen in Tiel en vormt als rijksmonument zeer
representatieve huisvesting voor het bestuur van de gemeente. Het gebouw is echter door haar
leeftijd en bouwaard ook erg kostbaar in haar exploitatie.
De energiekosten van het Ambtmanshuis bedragen per jaar ongeveer €25.000. Daarnaast zijn de
jaarlijkse onderhoudskosten conform het meerjarenonderhoudsplan voor het gebouw €95.500. Deze
hoge kosten rechtvaardigen een onderzoek naar de mogelijkheden het Ambtmanshuis breder en
efficiënter te exploiteren, mogelijk in combinatie met het Koetshuis.
2.8 Onderzoek vordering geprognosticeerd resultaat Medel (C, regisseren)
Naar verwachting zal de ontwikkeling op Medel in 2023 tot een positief resultaat leiden. We gaan
onderzoeken op welke manier een vordering op het geprognosticeerde resultaat van Medel
incidenteel eerder op te nemen is. Dit vraagt tevens afstemming met andere gemeenten. Verwachte
helderheid eind 2019.
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Bijlage 3

toelichting voorstellen vitale aantrekkelijke stad en veiligheid

Algemeen
De beleidsdoelstellingen van het programma Vitale aantrekkelijke stad sluiten aan bij het
afwegingskader:
 Binden huidige draagkrachtigen: Breed sport- en cultuuraanbod en goede voorzieningen:
schouwburg, filmtheater, Zinder Educatie, bibliotheek, voldoende voorzieningen voor diverse
binnen- en buitensporten.
 Meer draagkrachtigen binnen halen: Draagkrachtigen kiezen voor een aantrekkelijke en leefbare
woonomgeving. Een goed en gevarieerd cultureel aanbod en de aanwezigheid van een theater en
een fraaie historische kern zijn van belang voor het aantrekken van hoger opgeleide mensen en
creatieve mensen.
Ook een schone en met zorg ingerichte openbare ruimte is van belang voor het aantrekken van
meer draagkrachtige inwoners. Goede en voldoende sport- en recreatievoorzieningen zijn
eveneens van belang voor het aantrekken van meer draagkrachtigen.
 Huidige inwoners veerkrachtiger / zelfredzamer maken Bijdragen aan de veerkracht en
zelfredzaamheid door actieve sport- en cultuurbeoefening. Deelname aan verenigingen,
wijkorkesten, buurtsport (Cruyff Court, trapveldjes, gymzalen) en een gericht aanbod aan lees- en
mediavaardigheden en een Leerhuis/ Taalpunt.

3.1 Educatief programma bieb (A, regisseren/ stimuleren)
Educatief programma bieb voor leesbevordering en mediavaardigheden voor het reguliere onderwijs
en reguliere peuterspeelzalen: € 64.000. Dit programma kan de komende jaren ten laste worden
gebracht van het budget voor onderwijsachterstandenbeleid. De begroting voor het bibliotheekwerk
kan dan naar beneden worden bijgesteld met een bedrag van € 64.000. Hiermee starten we al in
2019.
3.2 Waarderingssubsidie amateurkunst (B, stimuleren/ faciliteren)
Stopzetten van de waarderingssubsidie amateurkunst: besparing ca. 15.000. Verenigingen vergroten
de sociale cohesie. Met hun producties en uitvoeringen dragen zij bij aan een levendige stad. Maar
het gevolg van het stopzetten van de waarderingssubsidies is naar verwachting beperkt gezien de
relatieve bescheidde subsidie per vereniging. Waarderingssubsidie is afhankelijk van ledental een
bijdrage ruim € 500, € 1.250 of € 2.500. Criteria toekenning: minimaal 50% van de leden is
woonachtig in Tiel + minimaal één keer per jaar een openbaar toegankelijke sociaal- culturele
activiteit. Na besluit moet de deelverordening amateurkunst hierop worden aangepast.
3.3 Bekostiging bespeling carillon (B, regisseren/werkgever stadsbeiaardier)
Stoppen op termijn een besparing van € 20.000 per jaar. Strijdig met uitgangpunten afwegingskader.
Het omvangrijke carillon (4 octaven) is in 1964 geplaatst. De beiaardier draagt zorg voor de
wekelijkse beiaardbespelingen. Het carillon heeft een computergestuurd programma dat vier maal
per uur speelt om de tijd aan te geven. Deze melodieën worden op afstand door de beiaardier
ingespeeld en periodiek door andere melodieën vervangen. Jaarlijks worden er concerten en andere
culturele activiteiten georganiseerd waar de carillonbespelingen deel van uitmaken (denk aan jazzy
Tiel en de ondersteuning van herdenkingen en feesten).
De gemeente betaalt de salariskosten van de stadsbeiaardier (vaste aanstelling voor 8 uur per week)
en het onderhoud van de klokken van de Maartenstoren.
Nb indien besloten wordt om te stoppen met de bespelingen betekent dit personele frictiekosten
(ontslag beiaardier) en t.z.t. extra kosten voor het mechaniek zodra het carillonspel wordt hervat
(mechanisch deel carillon gaat er op achteruit als het niet wordt gebruikt).
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3.4 Subsidie, sponsoring en kosten buitenevenementen (B, stimuleren/ faciliteren)
In de meerjarenbegroting 2019 is een bedrag van € 148.790 voor subsidies, sponsoring en bijdragen
gereserveerd. Voor 2019 is besloten om dat als volgt te verdelen:
Subsidies
Sponsoring:
Bijdrage huur corsoclubs:

€ 54.290
€ 69.500
€ 25.000

De gemeentelijke ‘vaste’ kosten voor Appelpop en Fruitcorso zijn in 2018 overschreden met een
bedrag van € 42.000. Sinds 2017 worden anti-terreurmaatregelen getroffen. In 2018 bedroegen de
kosten daarvan circa € 13.000. Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen.
Om de overschrijding van de begrote kosten voor Appelpop en Fruitcorso terug te brengen, is een
(verdere) bezuiniging op de subsidies, sponsorbijdragen, bijdragen in de huur van corsoclubs en
verdere toerekening van de kosten aan organisatoren noodzakelijk.
A. Besparen op subsidies, sponsoring en bijdragen
Subsidies en sponsoring van evenementen dragen enigszins bij aan het binden van draagkrachtigen.
Evenementen dragen bij aan het woon- en leefklimaat (aanbod van evenementen), verbinden
vrijwilligers en inwoners vereenzelvigen zich met de grote evenementen Appelpop en Fruitcorso.
Evenementen vergroten de sociale cohesie. Er is weinig impact op afwegingskader (mede gezien
beperkte hoogte bedrag per vereniging).
We besparen op subsidies en sponsoring van evenementen. Alleen evenementen die passen in het
afwegingskader subsidiëren en sponsoren we. De subsidie- en sponsorbijdragen bouwen we in 2 jaar
af. Besparing in 2020: € 12.500,-- en in 2021: € 25.000,-Het minder of in het geheel niet meer toekennen van financiële middelen kan betekenen dat
evenementen niet meer of alleen nog in afgeslankte vorm plaatsvinden. Naarmate de bijdrage van de
gemeente op de totale begroting van de organisatie groter is, neemt de kans hierop toe. Bij deze
bezuiniging moet de gemeenteraad de deelverordening evenementsubsidies aan passen. Dit moet in
2019, zodat de besparingen vanaf 2020 gerealiseerd kunnen worden.
De gemeentelijke ‘vaste’ kosten voor Appelpop en Fruitcorso zijn in 2018 overschreden met een
bedrag van € 42.000,--. Sinds 2017 worden anti-terreurmaatregelen getroffen. In 2018 bedroegen de
kosten daarvan € 13.000,--. Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen. Om de overschrijding
van de begrote kosten voor Appelpop en Fruitcorso terug te brengen, is een (verdere) bezuiniging op
de subsidies, sponsorbijdragen, bijdragen in de huur van corsoclubs en verdere toerekening van de
kosten aan organisatoren noodzakelijk. Er is rekening gehouden met een bedrag van € 30.000,-vanaf 2022.
B. Meer kosten toerekenen aan organisatoren
De gemeente maakt vooral kosten voor de evenementen Appelpop en Fruitcorso (mobiliteit,
aanpassingen in de openbare ruimte etc.). Het voorstel is te onderzoeken welke kosten we vanaf
2020 voor rekening van de organisatoren van deze evenementen kunnen laten komen. Voor de
toekomst beschrijven we welke diensten voor rekening van (alle) organisatoren van evenementen
komen. Besparing 2020: € 15.000,--.
3.4A Verhoging kaartje veerpont Appelpop
Het voorstel is om de prijs van de overtocht met het veer naar het Appelpopterrein met € 1,-- te
verhogen. Extra inkomsten: € 8.000.
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3.5. Anders inzetten combinatiefunctionaris sport cultuur, onderwijs (B, regisseren)
Door de extra fte uit brede regeling combinatiefuncties (rijkssubsidie) te halen kan genoemde
besparing worden behaald. Besparing met ingang van 2020. Besparing € 38.000
3.6. Waarderingssubsidie en activiteitensubsidie sport (B, stimuleren/faciliteren)
Relatief weinig impact op afwegingskader (mede gezien beperkte hoogte bedrag per vereniging)
De gemeente ondersteunt de (sport)verenigingen door jaarlijks subsidie te verlenen bedoeld voor
het behouden en stimuleren van sportbeoefening in verenigingsverband in de gemeente Tiel
(waarderingssubsidie). Daarnaast ondersteunt de gemeente sportverenigingen door jaarlijks een
subsidiepot beschikbaar te stellen van waaruit (sport)verenigingen een incidentele subsidiekunnen
aanvragen voor activiteiten die het huidige sportaanbod versterken of vernieuwen.
De deelverordening sport moet worden aangepast en door de raad worden goedgekeurd.
Het totaal van deze twee subsidies wordt in twee jaar afgebouwd verlaagd van € 43.000 naar
€18.000. In 2020 besparing €12.500 vanaf 2021 jaarlijkse besparing van € 25.000.
3.7. Onderzoek naar bezuinigingen Cultuurbedrijf (C, regisseren)
Afhankelijk van de omvang van de bezuiniging en noodzakelijke aanpassingen aan de product- en
prestatieafspraken in het convenant is dit strijdig met het afwegingskader. Frictiekosten zijn niet uit
te sluiten.
Voorgestelde structurele bezuiniging: €150.000 per jaar.
De zoektocht naar besparingsmogelijkheden strekt zich uit tot de product- en prestatieafspraken in
het Convenant Cultuurbedrijf 2018 t/m 2021 en een onafhankelijk onderzoek naar de reserves en de
kosten van huisvesting en onderhoud van de Agnietenhof. Ook het in beeld brengen van eventuele
nieuwe mogelijkheden om extra inkomsten te generen voor het Cultuurbedrijf maakt deel uit van het
onderzoek. Het onderzoek naar de taakstellende bezuiniging komt voor rekening van het
Cultuurbedrijf.
Toelichting: Het convenant is ingegaan op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2021. In een
artikel over de duur en wijzing van het convenant staat het volgende vermeld. Hfd. 5.1 Indien zich
onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat van één of beide van de partijen
(college en directeur Cultuurbedrijf) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van het convenant niet mag worden verlangd, zullen partijen onderling overleg
plegen teneinde te bezien of zij tot overeenstemming kunnen komen omtrent een wijziging van het
convenant.
3.8. Privatisering van de buiten en binnensportaccommodaties (C regisseren)
Sportverenigingen kunnen verzocht worden om de gemeentelijke taken en werkzaamheden zelf uit
te voeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het onderhoud van kleedruimtes of het beheer van
velden. Deze overdracht van taken en werkzaamheden, stelt veel verenigingen voor uitdagingen
en/of problemen. Privatisering kan echter voor beide partijen ook positieve effecten hebben.
Daarom kan dit als een mogelijke bezuiniging worden gezien. Hiervoor dient wel eerst onderzoek te
worden gedaan naar de mogelijkheden en huidige stand van zaken van de accommodaties. Dit vraagt
om een zorgvuldig proces van overleg met de sportverenigingen in de gemeente.
3.9 Onderzoek benutting Flipje Museum (A, reguleren)
Onafhankelijk extern onderzoek laten uitvoeren naar maatschappelijk en financieel rendement aan
de hand van het afwegingskader. Op basis van uitkomsten op termijn keuzes maken over de
toekomst van het museum.
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3.10 Reserve WLP (A, reguleren)
Tijdens de bouw van de parkeergarage en het cultuurcluster is een risicoreserve opgebouwd.
Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van Arbitrage komt een deel van dit bedrag vrij. Besparing
pm.
3.11 Recreatie / Toerisme
Op dit onderdeel was al eerder een bezuiniging van ca 14.000 euro ingeboekt. Deze besparing is
reeds verwerkt in de begroting, en telt dus niet mee in de lijst van bespaarvoorstellen.
3.12 Dubbele boeking personeelslasten veiligheid (A)
Het salaris van twee medewerkers staat zowel gebudgetteerd op de loonlijst gemeente Tiel als in de
begroting veiligheidshuis. Het herstellen van deze dubbele boeking levert een begrotingsbesparing
op van € 75.000.
3.13 Onderzoeksvraag camera’s.
Op grond van het in 2016 vastgestelde camerabeleid zijn in Tiel op een aantal plaatsen camera’s
geplaatst (permanent) in het centrum en in de winkelcentra Rauwenhof en Passewaaij. Daarnaast
hebben we een mobiele camera die op wisselende plaatsen kan worden ingezet. Beschikbaar budget
van € 57.000. In de praktijk merken we regelmatig dat zaken worden waargenomen en helpt het de
politie om daders aan te houden. Het is moeilijk om een inschatting te maken wat de preventieve
werking van deze camera’s is (daarvoor moet breed geëvalueerd worden).
Afgesproken binnen het camerabeleid is dat we na een periode van 5 jaar een evaluatie zouden doen
(2021). Onderzoek daarin de effectiviteit van het camerabeleid en neem mogelijke
bezuinigingsmogelijkheden hierin mee (b.v. vervangen van een aantal vast camera’s door een extra
mobiele camera)
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Bijlage 4

Toelichting voorstellen inwoners, bestuur en bedrijfsvoering

4.1. Verlaging post onvoorzien in begroting (A, reguleren)
Huidig begroot bedrag is €70.000. In de afgelopen jaren is dit bedrag als volgt besteed:2016 (38.000),
2017 (71.000) en 2018 (47.000). Voorstel om begroot bedrag te verlagen naar 40.000. Dit levert een
jaarlijkse besparing op vanaf 2020 van € 30.000
4.2. Vrijdagmiddag sluiting telefoon (B, reguleren)
De vrijdagmiddag is het minst gebelde dagdeel van de gemeente in de week. Totaal zijn er gemiddeld
50 telefoontjes t.o.v. 1300 gedurende de hele week. Het niet telefonisch bereikbaar zijn op
vrijdagmiddag levert jaarlijks vanaf 2020 een besparing van 20.000 euro op.
4.3. Budget rekenkamer (B, reguleren)
Door het aantal onderzoeken van de rekenkamer per jaar te beperken tot 1, kan jaarlijks 10.000 euro
worden bespaard. Voorts zou de raad kunnen overwegen om de rekenkamerfunctie
gemeenschappelijk in te richten met andere gemeenten in de regio. Uiteraard is hiervoor ook de
medewerking van die andere gemeenteraden nodig. Door onderzoeken voor verschillende
gemeenten te combineren zijn een verdere besparing behaald kunnen worden.
4.4. OZB (A, reguleren)
Ten opzichte van de omliggende gemeenten in Rivierenland scoort Tiel lager in OZB-belasting en
woonlasten. Een verhoging van de OZB belasting met 1% levert 90.000 euro aan extra inkomsten op.
Het voorstel is de OZB met 7,5% te verhogen, waarvan 5% is bedoeld om t.b.v. de dekking van het
tekort en 2,5% om structurele ruimte voor investeringen vrij te maken. Dit betekent voor de eigenaar
van een woning met een waarde van € 250.000 een lastenstijging van € 23 per jaar.
4.5 Onderzoek verzekeringen (B, reguleren))
Op het vlak van verzekeringen kan er bij het afstoten van gebouwen direct gekeken worden naar het
terugbrengen van de bijbehorende verzekeringen. Ook is het goed om het totale pakket aan
verzekeringen opnieuw op kosten en noodzaak te onderzoeken.
4.6 Opheffen egalisatiereserve stadhuis (A, reguleren)
Deze reserve is gevormd bij de Expeditie Flexibel Werken. Dit project is afgerond en Beursplein
Rivierenland wordt in 2019 verkocht. Hierdoor is de reserve niet meer nodig.
4.7 burger en overheidsparticipatie (A, stimuleren/faciliteren )
Vanaf 2018 is er structureel een budget € 25.000,- beschikbaar voor dit terrein. Daarvan is € 10.000,bestemd voor de bijdrage aan de Tielse Uitdaging. Gezien de ontwikkeling van de afgelopen jaren is
het budget voor Burger- en Overheidsparticipatie vooral als een aanjaag- en ontwikkelbudget te
beschouwen. Het is daarom een realistische optie om het budget vanaf 2020 te halveren van 25000
naar 12.500. Jaarlijkse besparing 12.500.
4.8 Structurele nieuwe uitgaven Perspectievennota 2020 beperken tot 100.000
zie ook par. 5.3
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Bijlage 5

vooruitblik traject investeringsagenda toekomst Tiel

In deze bijlage zijn vooruitlopend op de investeringsagenda toekomst Tiel alvast enkele voorstellen/
aanpakken neergelegd waaraan gedacht kan worden. Hoewel deze lijst aan voorstellen verre van
compleet is, wordt deze toch toegevoegd aan dit plan van aanpak. Dit komt mede omdat sommige
genoemde voorstellen ook de raadsfracties zijn voorgesteld als potentiele bezuiniging.

Versterking van de binnenstad (B, stimuleren)
De in 2017 vastgestelde binnenstad visie vraagt om investeringen in de binnenstad:
− Het maken van een kwaliteitsslag bij de vervanging van de riolering in de binnenstad; Het gaat
hierbij om verbeteren van bestrating, verlichting en vergroening van de binnenstad. Boomkransen
voorzien van eenduidig uiterlijk etc. In 2019 en 2020 wordt de riolering vervangen in de
binnenstad. De bestrating ligt open en er is een natuurlijk moment om met relatief geringe
middelen een kwaliteitsslag te maken.
− Het opknappen van de stegen samen met vastgoedeigenaren, de stegen zijn vaak de toegang tot
je stad;
− Aantrekkelijk maken van de looproutes naar het winkelcentrum;
− Historische elementen versterken.
Gevraagde investering € 35.000 structureel per jaar. Gemeente is beheerder van de openbare ruimte
en daarmee ook initiatiefnemer van genoemd investeringsvoorstel.
Ontwikkeling Veilingterrein (C, regisseren)
De ontwikkeling van het Veilingterrein draagt bij aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de
(binnen)stad. Deze ontwikkeling kan alleen op gang komen wanneer de gemeente daar een duidelijke
visie op heeft en kaders stelt. Ter dekking van de kosten is een onderzoek gewenst naar de mogelijke
opbrengst uit de verkoop van huidige onderwijslocaties. Een bijdrage uit het rioolfonds is mogelijk, zij
het onder nadere voorwaarden.
Het vraagt creativiteit om deze locatie te realiseren. Het Masterplan Stationsgebied moet worden
uitgewerkt. Deze uitwerking en het uitvoeren van enkele onderzoeken kost ongeveer € 150.000 plus
de inzet van menskracht. Voor deze ontwikkeling is een actieve rol van de gemeente vereist. Op termijn
levert het Veilingterrein waarde op onder meer door de extra inkomsten uit ozb en de opwaardering
van het aanzien van Tiel.
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Verbetering ruimtelijke kwaliteit (C, regisseren)
Gekoppeld aan de ontwikkeling van het Veilingterrein is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van
de verbinding met de binnenstad verstandig (Stationsstraat, Dr. Schaepmanstraat en Burgemeester
Hasselmanplein). Evenals de verbinding met de Waal aan de andere zijde van de binnenstad.
Dat vraagt concreet om ondersteunende investeringen in een (minimum)variant voor Burens poort
(waarbij de hoogte van de investering ongeveer recht evenredig is met de toekomstbestendigheid van
de oplossing) en om het doorzetten van het project Waalplaat. Dat is een project waar geen geld voor
opzij is gezet, maar dat met het oog op het belang van een aantrekkelijke stad wel opgepakt zou
moeten worden.
Versterking openbare ruimte / reservering (C, regisseren)
Voor versterking van de openbare ruimte is echter meer nodig. Er zijn structureel te weinig middelen
voor vervanging en groot onderhoud van groen, wegen en kunstwerken. Om de stad aantrekkelijker
te maken (om te wonen en verblijven) is het nodig dat versleten elementen (wegen, kunstwerken,
groen) vervangen worden. Tot op heden past dit niet in het financiële systeem van Tiel. Als we dit
systeem doorzetten, gaat dit in de toekomst leiden tot grote budgetaanvragen (waar op dat moment
waarschijnlijk geen geld voor is). Budgettair kan hier op voorgesorteerd worden door jaarlijks een
bedrag te reserveren. Dit bedrag voor wegen is € 3 miljoen (nb. hiervan is €1 miljoen te dekken uit het
GRP). Voor groen €0,5 miljoen (nb. waar groen ingezet kan worden om klimaatproblemen op te lossen
zijn kosten (deels) te dekken uit het GRP). De genoemde bedragen zijn langjarige gemiddelden.
Wanneer de vervangingen precies nodig zijn, zal worden uitgewerkt in de beheerplannen in 2019. Voor
de begroting van 2020 hoeft hier nog geen rekening mee gehouden te worden.
Verbinding binnenstad (B, regisseren)
In lijn met de eerdergenoemde ondersteunende investeringen voor de verbinding met de binnenstad
zijn er twee concrete locaties waar versleten elementen vervangen zouden moeten worden:



Bomen Schaepmanstraat e.o. Op basis van de levensverwachting van de bomen is de volgende
fasering voorzien: 2020 € 165.000, 2022 € 205.000, 2027 € 125.000, 2030 € 50.000
Weg Havendijk tussen rotonde Fabriekslaantje en Echteldse dijk, € 150.000 uitvoering is
gekoppeld aan de dijkverbetering

Herstel boomwortelschade (B, regisseren)
Herstel boomwortelschade aan fietspaden met structurele oplossing kost incidenteel € 2.930.000.
Maar terug geredeneerd naar het focus Binnenstad – Veilingterrein – entrees van de stad, zou het
fietspad Nieuwe Tielseweg prioriteit moeten krijgen. Daarvoor is € 350.000 nodig.
Basiskwaliteit wegen en verlichting (B, regisseren)
Tot slot is, om te voldoen aan de basiskwaliteit voor wegen en verlichting - en los van welke ruimtelijke
focus dan ook - structureel € 400.000 en € 90.000 nodig.
Vervanging kunstwerken (B, regisseren)
Voor vervanging van kunstwerken worden in de Perspectievennota 2019 budgetten aangevraagd:
2020 € 250.000, 2023 € 20.000, 2025 € 125.000.
Ontwikkeling Passewaaij 9, 10 en 11 (C, regisseren)
In Passewaaij kunnen (moeten) de woningen worden ontwikkeld waar vraag naar is en die in de
binnenstedelijke locaties niet (tijdig) kunnen worden gebouwd. Dat vereist een inhoudelijke discussie
met de Provincie (inbreiding versus uitbreiding) en een organisatie, die in staat is te doen wat nodig is
om tempo te maken / erin te houden. De rol van Tiel op dit moment bestaat uit het “samenbrengen”
van de grondeigenaren en het organiseren van het proces. Daarnaast de formele taak om een
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structuurvisie vast te stellen (waarvoor binnen budget Ruimtelijke Ordening geld in de begroting is
opgenomen en een projectleider/accounthouder van team RoR is aangewezen).
Woningbouwproduktie (C, reguleren/regisseren)
Het is wenselijk om nu ook keuzes te maken over de gewenste (noodzakelijke?) organisatievorm om
deze opgave "weg te zetten" of tijdelijk op weg te helpen (vergelijk bv. WLP of Medel; urgentie,
eigenaarschap, ...). Naar verwachting moet daar 2-5 fte voor worden vrijgespeeld of bijgeplust (deels
bekostigd uit de opbrengsten). Ook om de doorstroming van mark gestuurde ontwikkelingen te
faciliteren (garanderen) en vertrouwen op te bouwen bij die markt, dat er ook organisatorisch in Tiel
"ontwikkelperspectief" is.
Voor veel ontwikkelingen zijn we vraagvolgend en ligt het initiatief bij ontwikkelaars. De kosten voor
medewerking aan herziening van bestemmingsplannen zijn voor rekening van de ontwikkelaar. De
gemeente is verantwoordelijk voor de te voeren procedures (die worden weliswaar in rekening
gebracht, maar moeten vervolgens wel "geleverd" kunnen worden). Voor veel van de initiatieven is
een overeenkomst gesloten die nagekomen moet worden (zoals de ontwikkelingen van diverse
plannen langs de Nieuwe Tielseweg bv. Beursplein en nabije omgeving). Door de ontwikkeling van het
nieuwe winkelcentrum op de locatie Westlede komen de oude winkellocaties ALDI-Kwelkade en
Kwadrant vrij; Tiel heeft er ook belang bij dat deze locaties worden herontwikkeld.
Nb. Medewerking aan nieuwe verzoeken tot herziening van bestemmingsplannen voor locaties die niet
significant bijdragen aan de woningbouwproductie (bv. < 25 woningen?) staat binnen het "focus" ter
discussie.
Verkeerskundige gevolgen (C, regisseren)
lange termijn
Ruimtelijke ontwikkelingen hebben effecten op de verkeerstromen op ons hoofdwegennet.
In 2018 is onderzocht wat de effecten zijn van de bouw van 1650 woningen in de hele bebouwde kom
van Tiel, in combinatie met twee ruimtelijke scenario’s voor Passewaaij 9,10 en 11. In dat eindbeeld
verwachten we dat de vlotte en veilige doorstroming op de in- en uitvalswegen van de stad (de
Provincialeweg N834 en de Westroijensestraat N835) in spitsuren structureel onder druk komt te
staan.
Grote infrastructurele ingrepen zijn nodig om dat te voorkomen, zoals de aanleg van de westelijke
uitvalsweg, de aanleg van de oostelijke en de westelijke inprikker en aanpassing van de aansluiting
“Tiel” bij Van der Valk. Om het tempo van de woningbouwontwikkelingen te volgen en de
bereikbaarheid van Tiel op de lange termijn (2030) veilig te stellen is een haalbaarheidsstudie van de
westelijke uitvalsweg noodzakelijk (naar schatting van een adviesbureau € 1 à € 1,5 ton), te starten in
2020.
korte termijn
Door de komende jaren te focussen op de ontwikkeling van het Veilingterrein en Passewaaij en de
overige (destijds meegewogen) ontwikkelingen in de stad “los” te laten, komen nut en noodzaak van
de genoemde infrastructurele aanpassingen op de middellange termijn mogelijk in een ander daglicht
te staan. Voor de onderbouwing van deze verwachting is opnieuw verkeerskundig onderzoek nodig.
De kosten voor dat verkeerskundige onderzoek worden geraamd op € 15.000 à € 25.000 als onderdeel
van de voorbereidingskosten voor de genoemde ontwikkelingen.
Invoering omgevingswet
Voor de invoering van de omgevingswet is een uitvoeringsprogramma tot aan 2023 gemaakt. Het
uitgangspunt dat hierbij is gehanteerd is dat de benodigde capaciteit voorkomt uit de reguliere
formatie en dat geput kan worden uit bestaande budgetten. In de perspectievennota 2019 wordt
een extra werkbudget van € 15.000 voor de bekostiging van een projectleider DSO (digitaal stelsel
omgevingswet). In de loop van 2019 wordt helder welke investering gemoeid gaat worden met de
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invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Andere kosten en investeringen zijn op dit moment
nog niet voorzien.
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