Berkelland in Balans

Weet jij de toeristische route naar een
sluitende begroting?
Wij zijn op zoek naar jouw vernieuwende inzichten en verfrissende
ideeën. Neem daarom even tijd voor het invullen van een vragenlijst.
Graag uiterlijk 8 november.
Alvast bedankt!
Roland, Petra Joyce, Lonneke en Janet van de projectgroep Berkelland
in Balans

<knop>

Enquête: Berkelland in Balans
Invulinstructie
We willen graag dat je vanuit je rol als ambtenaar, niet als inwoner, met ons meedenkt
over mogelijke ombuigingen om de begroting sluitend te krijgen. Ombuigingen kunnen
van alles zijn en hoeven dus niet alleen over je eigen taakgebied te gaan. We zijn
benieuwd naar alle kansen die je ziet! We hebben de ombuigingen onderverdeeld in
de volgende drie categorieën:
1. Bezuinigen/ schappen/ niet meer doen.
2. Anders doen/ anders organiseren/ anders samenwerken.
3. Inkomsten verhogen.
Je mag de vragen ook in teamverband beantwoorden.
Waar geeft de gemeente Berkelland geld aan uit?
Jullie weten natuurlijk zelf wel wat de gemeente doet/moet doen. Als geheugensteuntje
hieronder een taartdiagram met de onderwerpen en geld (in percentages) dat we
daaraan uitgeven. Je kunt ook even in de begrotingsapp kijken: https://berkelland
.begrotingsapp.nl.
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Toelichting:
Onder ‘bestuur’ vallen de kosten van college en raad, burgerzaken, bedrijfsvoering (gebouwen,
energie, personeel c.a.) en overhead.
Onder ‘inkomensregelingen’ vallen alle uitkeringen (SDOA).

1. Bezuinigen/ schrappen/ niet meer doen
Wanneer er een begrotingstekort is, denk je gauw aan bezuinigingen. Schrijf alles op wat
je te binnen schiet en wees zo concreet mogelijk! Dit mogen dus ook meerdere ideeën
zijn.
Ik denk dat hierop bezuinigd kan worden:

Ik denk dat hierop bezuinigd kan worden, omdat:
2. Anders doen/ anders organiseren/ anders samenwerken
Waterkoelers terwijl er koel water uit de kraan komt?
Waarom subsidiëren we nog zoveel met kleine bedragen?
Moeten we alles zelf doen of kunnen we beter samenwerken?

We willen weten wat jouw verwonderpunten zijn als ambtenaar. Alles is mogelijk!
Ik verbaas me over:

Dit zou anders kunnen bij gemeente Berkelland:

Ik denk dat we deze samenwerkingen anders kunnen organiseren:

3. Inkomsten verhogen
Het is ook een optie om te kijken hoe inkomsten verhoogd kunnen worden om de
begroting in balans te krijgen. We kunnen bijvoorbeeld:
- belastingen verhogen
- leges verhogen
- meer geld vragen voor voorzieningen voorzieningen (begraven, huwelijk,
parkeerplaats voor gehandicapten, enzovoort);
- meer geld vragen voor welzijnsactiviteiten (muziek, sport- en spelactiviteiten,
computerles, bibliotheek, zwembad, enzovoort).
Ik heb ook nog een ander idee om onze inkomsten te verhogen, namelijk:

Enquête inwoners
We gaan ook gebruik maken van de denkkracht en creativiteit van de Berkellandse
samenleving. Door een vragenlijst gaan we bij hen voorkeuren en ideeën ophalen om de
begroting sluitend te krijgen. Wat denk jij dat we de inwoners het beste kunnen vragen?

Ik zou de inwoners van gemeente Berkelland willen vragen:

Afsluiting
We willen je nog wat ruimte geven voor zaken die hierboven niet aan bod zijn gekomen.
Ik heb nog andere ideeën die ik nog niet heb kunnen delen, namelijk:

Ik wil graag nog even het volgende kwijt over de enquête:

