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Programma Financiën
Idee
Als door samenwerking met een andere gemeente of instantie het goedkoper kan en tegen
minimaal dezelfde kwaliteit, dan moet de gemeente samenwerken
Een verbreding en vegroting van de inzet op communicatie is essentieel
Lokaal uitbesteden van drukwerk en lokaal inkopen van kantoorbenodigdheden, wanneer is
Als een andere gemeente of instantie het goedkoper kan en tegen minimaal dezelfde kwaliteit,
De gemeente investeert in het behoud van landgoederen
De schoonmaak van het gemeentehuis wordt per 1 jan 2016 gedaan met mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
Een klantcontactcentrum moet de klant snel en volledig informeren
Een klantcontactcentrum informeert de klant ook over de mogelijkheden voor wonen, werken en
recreëren in de gemeente
Een centrale postregistratie, archivering, routing van stukken en een upgrading/ wijziging van de
Een verandering van de rol van de raad kan worden ondersteund door de rekenkamercommissie
De gemeente besteedt invordering van openstaande bedragen uit
Meer ondersteuning van de bodedienst door lokale ondernemers, wanneer is aangetoond dat dit
besparing oplevert
Een uitbesteding van uitvoerende werkzaamheden op het gebied van belastingen en
Een verhoging van de OZB wordt ingezet als 1 van de instrumenten om de financiele taakstelling
te realiseren
De gemeente neemt alleen deel in een samenwerkingsverband, als men daarin voldoende
invloed heeft
De gemeente heft precariobelasting bij Liander
Niet de initiatiefnemers, maar de gemeente toetst initiatieven op wet-en regelgeving
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Verhogen toeristenbelasting van € 1,25 naar € 1,50
Eenmalige teruggaaf OZB 2020
Verlaging raming Vennootschapsbelasting
Verhogen OZB met 1%
Fractievergoeding verlagen
Aframen loonkosten 3 voormalige afdelingshoofden
(Deels) afschaffen gratis fruit en melk personeel
Verlagen budget externe advisering
Verlagen budget onderzoek beleidseffecten
Verlaging budget verkiezingen
Vrijvallende afschrijvingen
ICT investeringen doorschuiven naar 2021 (ICT verlagen ambities)
Budget opleiding en arbo SW-medewerkers verlagen
Aannamebeleid nieuw personeel wijzigen
Faseren van ambities
Tarief verhoging huwelijken
Thuisbezorgen paspoorten
Sluiten servicepunten VMK
Leges APV verhogen
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37 Verminderen regelgeving
38 Openingstijden van de locaties (stadskantoor, MFA).
39 Hardware oplossingen(cloud)
40 Catering
41 Schoonmaak
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Inkoopvoordelen door gezamenlijk (in de regio) organiseren
Invullen leegstand stadskantoor
Doorberekenen activiteiten naar projecten
Verhogen toeristenbelasting
Doorberekenen heffingen
Belastingsamenwerking
Vermakelijkheden retributies heffen
Herzien leningen
Bezuinigen op Uitvoeringsdiensten(ODA, VNOG)
Onbenutte belastingscapaciteit.
Afschrijvingstermijnen
Online producten (producten afhalen digitaal).
Eigen verklaring rijbewijs
Archief (DIV)
Belcenter
Basis registratie personen en huwelijk
Contantgeld
Hondenbelasting
VOG
Toetsen door omgevingsdienst
Service loket
Verminderen bezwaar quotum
Open einde regeling Gebouwen(verkoop)
Servicepunten sluiten
Bundeling van contracten (meer regie op de inkoop)
Werkplekken (Gebruik van telefoons, devices)
Uren schrijven vs resultaatgerichte afgespraken.
Inkoop gezamenlijk
Contractuele afspraken toekomstige projecten
Retributieheffing voor toeristische attracties
Prestatie afspraken
Aantal visiestukken verminderen
Overkoepelende personen in de regio
Samenwerking communicatie/strategie/organisatieadviseur
Communicatie
Ondersteuning aan management
Gesprekscyclus medewerkers
Bedrijfsarts
Werving en selectie
Juristen
WOB verzoeken
Bezwaarschriften
Inhuur/binnenhalen expertise
2-hoofdige directie
Griffie, raad en rekenkamer
Representatiekosten
Frequentie van (raads)vergaderingen
P&C cyclus
Herziening belasting
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Verhogen leges
Inhuur extern personeel
Aangetekende brieven
Enkelzijdig printen van commissiestukken en brieven (verminderen printkosten)
Kerspakket extern uitreiken(afschaffen)
Bloemetje nieuwe medewerkers
Busreisje voor nieuwe medewerkers
Geen plastic en papieren bekertjes meer
Gratis fruit en melk afschaffen
Versimpelen van de lunch
Vrijdagmiddag restaurant dicht
Bestelmodule
Meer afzonderlijke ruimtes
Kantoorconcept (door ontwikkeling kantoorconcept verhuren)
Waterkoelers
Minder printers
Vrijdagmiddag gemeentehuis dicht
Gebouwen afstoten
Minder glazenwassers
Niet investeren in laptops en smartphones
Teams eigen planten water laten geven
Bezuinigingen in de top
Minder inhuur en externen
Minder controle functies, beleidsmedewerkers
Minder procesverbetering
Aantal raadsleden beperken
Eén of twee wethouder minder
Medewerkers met voordelen uit verleden harmoniseren
Personeelstop
Meer tijd naar reguliere werkzaamheden
Rollen verduidelijken
Functioneren medewerkers
Andere manier van wijk- en kerngericht werken
Zorgvuldiger en bewuster communiceren
Niet actief ophalen
Minder burgerparticipatie
Functie contactfunctionarissen
Nieuwjaarsreceptie voor inwoners afschaffen
Cultuuromslag inwoners
Processen efficiënter inrichten
Minder vergaderen en overleggen
Thuiswerken stimuleren
Besluiten minder uitgebreid formuleren
Afschaffen Mooi Wark Week, netwerkmarkt, etc
Opleidingsbudget verminderen
Werkwijze raad efficiënter maken
Alleen democratische vernieuwing als iedereen er achter staat
Lopende contracten effectief benutten
Minder aanbieders
Goedkopere abonnementen (bezuinigen)
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Volledig aanvragen vergunning belonen
Bepaalde afspraken maken die voor alle opdrachten gelden
Kaasschaafmethode hanteren
Nu investeren i.v.m. lage rente
Sommige dingen stoppen i.p.v. minder doen
Ambities verlagen
Investeren in Berkelland van 32 miljoen stoppen
Samen Investeren in Berkelland alleen met cofinanciering
Gebruik maken van algemene reserve
Uitstellen van investeringen
Gemeenschappelijke regelingen
Ruimtes verhuren voor feesten en partijen (Praktische zaken)
Kantine prijzen verhogen (Praktische zaken)
Sponsoring rotondes/parken (Praktische zaken)
Fondsenwerver voor preventieve zaken (Praktische zaken)
Loterij (Praktische zaken)
Risicovol beleggen (à la Harkum) (Praktische zaken)
Participeren in coöperaties (Met samenleving)
Crowdfunding (Met samenleving)
Profijtbeginsel in voordeel van initiatiefnemer (Met samenleving)
Bundel initiatieven en verenigingen (Met samenleving)
Maatschappelijke activiteiten vragen in ruil voor subsidie (Met samenleving)
zelfredzaamheid bij verenigingen te verhogen. (Met samenleving)
Bouwkavels (verkopen)
Bezittingen (verkopen)
Vastgoed (verkopen)
Muziek, sport- en spelactiviteiten verhogen (Tarieven)
Niet noodzakelijke diensten kostendekkend tarief hanteren (Tarieven)
Eigen bijdrage inwoners/ verenigingen vragen (Tarieven)
Zorgen dat meer mensen hier willen komen (Migratie naar Berkelland)
Toerisme opkrikken (toeristenbelasting) (Migratie naar Berkelland)
OZB verhogen (Belasting)
Belasting verhogen en daarbij laten zien welk voorzieningenpakket wordt geboden voor welk
bedrag (?) (Belasting)
Leges verhogen (vooral planologische afwijkingen) (Belasting)
Minder subsidies voor zwembaden (Subsidies)
Minder subsidies verstrekken in het algemeen (Subsidies)
Meer subsidiegelden binnenhalen (Subsidies)
Goedkijken naar de Europese subsidies (Subsidies)
Inwoners zijn er alleen maar de dupe van (Negatieve opmerkingen over inkomsten verhogen)

181 Jaag mensen niet in de schulden (Negatieve opmerkingen over inkomsten verhogen)

