TAAKSTELLING SPORT - wethouder Kotteman
Taakstelling
300.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Sportstimulering, Blijf fit, Club extra

pm

Sportaccommodaties

pm

Effecten voor inwoners en risico's

De BLOS heeft besloten eerst intern (
alleen DB) te onderzoeken wat echt
anders kan of moet om te kijken of
de voorgestelde 300.000 te
realiseren is.

Samen met verbonden partij BLOS
wordt onderzocht welke
mogelijkheden er zijn.

Hiervoor gaat de BLOS de
sportbegroting gebruiken, maar gaat
ook kijken naar mogelijkheden die
voort kunnen komen door andere
organisatievormen te kiezen.

Samen met verbonden partij BLOS
wordt onderzocht welke
mogelijkheden er zijn.

TAAKSTELLING CULTUUR EN VRIJE TIJD - wethouders Velten en Mulder
Taakstelling
313.000

Voorstellen en opties

Bedrag

In gesprek met Kulturhus
onderzoeken welke taken niet
meer/anders uitgevoerd kunnen
worden. Gedacht kan worden aan:
421.000

Muziekschool sluiten

301.500

Waarderingssubsidies afschaffen of
verlagen

Effecten voor inwoners en risico's

Bepaalde diensten worden niet meer
aangeboden, Awb bepaalt dat
subsidies binnen redelijke termijn
afgebouwd moeten worden.

Bibliotheek sluiten

VVV-punt sluiten

Eerste jaar

?

52.000

2023 inwoners moeten naar andere
gemeenten. Scholen worden niet
ondersteund in bibliotheek op
school.
2023 inwoners moeten naar andere
gemeenten of particulier
muzieklessen volgen.
2023 Toeristen moeten op een andere
manier aan informatie over Borne
zien te komen
2020 Eenmalige culturele of sociale
initaitieven door inwoners worden
niet meer gewaardeerd of
ondersteund door de gemeente.
Initiatieven moeten zelf op zoek naar
alternatieve financieringsbronnen
c.q. kans bestaat dat bepaalde
activiteiten niet meer worden
georganiseerd. Verschraling van
samenleving

TAAKSTELLING CULTUUR EN VRIJE TIJD - wethouders Velten en Mulder
Taakstelling
313.000

Voorstellen en opties
VVV-punt sluiten

Bedrag
26.000

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's
Digitale vermarkting (website/social
media ed.) wordt steeds belangrijker.
De afgelopen jaren heeft Kulturhus
hierin geïnvesteerd (proffesionele
fte). Er wordt samengewerkt met
diverse partners (o.a. Stichting Beleef
Boeiend Borne, BBO en Twente
Marketing). Indien onderdeel VVV
wordt stopgezet vervalt niet alleen
de baliefunctie maar ook de digitale
toeristische vermarkting van Borne
en de samenwerking met deze
partners.

TAAKSTELLING CULTUUR EN VRIJE TIJD - wethouders Velten en Mulder
Taakstelling
313.000

Voorstellen en opties
Subsidies voor gemeentelijke
monumenten en cultureel erfgoed
afschaffen

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's
Een verdere verarming van het, al
zeer beperkte, Bornse
monumentenbeleid.
Monumentenstatussen zullen
moeten worden ingetrokken en de
gemeente verliest haar grip op de
(mogelijke) sloop van
cultuurhistorisch erfgoed. Ook
subsidies aan bijvoorbeeld de Open
Monumentendag of andere erfgoed
gerichte activiteiten in Oud Borne
komen te vervallen. Bezuiniging staat
ook haaks op de in de Cultuuragenda
genoemde kansen om het Bornse
cultureel erfgoed te versterken.

TAAKSTELLING VEILIGHEID - burgemeester Van den Hengel
Taakstelling
66.000

Voorstellen en opties

Versobering Actieplan veiligheid en
leefbaarheid (15000)

Ondermijning (10000)

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

7500

2020 Waterbedeffect criminaliteit; doordat
Borne minder investeert in de aanpak
van High Impact Crimes ( overvallen,
etc.) zal het veiligheidsgevoel van de
inwoners van Borne kleiner kunnen
worden.

10000

2020 Waterbedeffect criminaliteit; doordat
Borne minder investeert in de aanpak
van Ondermijning kan de
(georganiseerde) criminaliteit zich
naar Borne verplaatsten en zal de
leefbaarheid kleiner worden, het
veiligheidsgevoel van de samenleving
verslechteren en het gezag van de
lokale overheid worden ondermijnd.
De coördinator ondermijning heeft
een tijdelijk contract tot februari
2020 (wel na evaluatie met kans op
verlenging van 3 jaar).

TAAKSTELLING VEILIGHEID - burgemeester Van den Hengel
Taakstelling
66.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

Verminderen bijdrage VHT
opleiden&beoefenen en faciliteren
van de regionale functionarissen
crisisbeheersing (12000)

0

Opleiden en oefenen is een
wettelijke plicht, minimale kosten
voor deze wettelijk plicht via de VRT.

Stopzetten bijdrage regionale
samenwerkingsverbanden Platform
IVZ (3500)

3500

2022 Voor de werkzaamheden van het
Platform IVZ is een DVO afgesloten,
vanaf 10 juli 2017 voor een periode
van 5 jaar. Er loopt een gesprek over
een nieuwe Veiligheidsagenda voor
Twente. De zal eind 2019 worden
afgerond. Voor de inwoners van
Borne zijn de gevolgen nihil.

Onderhoud brandkranen (15000)

0

Onderhoud van een wettelijke taak
(blussen van branden), kan niet op
bezuinigd worden.

TAAKSTELLING VEILIGHEID - burgemeester Van den Hengel
Taakstelling
66.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

Inzet verkeersregelaars
spoorwegovergangstoringen (3500)

5000

2020 Begeleiden van onveilige
verkeerssituaties bij het spoor bij
spoorwegovergangstoringen door
externe verkeersregelaars. Wanneer
dit wegvalt kan dit leiden tot
gevaarlijke verkeersituaties door het
onveilige verkeersgedrag van de
inwoners in Borne zelf.

Bezoek Risk Factory basisscholen
(750)

1000

2021 Bornse scholieren worden niet meer
voorgelicht op tal van
veiligheidsthema's. Effect beperkt.
Financiering door schoolbesturen is
optie.
2023 Afhankelijk van het standpunt van de
andere gemeenten in de GR.

Taakstelling VRT 5%

APV (33.500)
Bijzondere wetten (18000)

65000

TAAKSTELLING WERK EN INKOMEN - wethouder Kotteman
Taakstelling
200.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

Algemene doelstelling : niemand
tussen wal en schip zal (deels) niet
worden gehaald. Burgers met een
inkomen tot 120% van het sociaal
minimum verliezen de
ondersteuning om deel te nemen aan
de maatschappij. Kinderen zullen
minder participeren doordat ze
minder of helemaal niet meer gaan
sporten of deelnemen aan culturele
activititeiten. Afschaffen van de
verschillende regelingen zal leiden tot
meer , emotionele -sociale en
financiele problemen en sociaal
isolement. Dat verhoogt de druk op
de gemeente vanuit haar zorgplicht
en meer mensen zullen een beroep
gaan doen op de WMO, Jeugdzorg en
de Participatiewet met name op de
Bijzondere Bijstand (totale
beïnvloedingsruimte excl. wettelijke
verplichtingen: 883.000)

TAAKSTELLING WERK EN INKOMEN - wethouder Kotteman
Taakstelling
200.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

1. De doelgroep terugbrengen van
120% naar 110% van het sociaal
minimum.

380.000

1. Bij een percentage van 110%
wordt de doelgroep teruggebracht
van 984 naar 682 huishoudens . 302
huishoudens worden daarmee
uitgesloten van het minimableid

2. De doelgroep terugbrengen van
120% naar 100%

738.000

2. Bij een percentage van 100%
wordt de doelgroep teruggebracht
van 984 naar 399 huishoudens . 585
huishoudens worden uitgesloten van
het minimabeleid.

3. Maak een keuze tussen de
regelingen exclusief de wettelijke
verplichtingen:
3a Sociaal fonds, kindpakket en
arragementsubsidies ( voedselbank,
noodfonds, Jeugdfonds Sport en de
PKN
3b Schuldhulpverlening ( stadsbank
en POOT)

3. Zie algemene toelichting en
hieronder 3a t/m 3d
303.000

3a. Zie algemene toelichting

175.000

3b Uit de GR Stadsbank stappen en
stopzetten ondersteuning POOT . Er
komen meer problematische
schulden, huisuitzettingen ,
beslagleggingen op inkomen. Zorg en
opvangkosten gaan omhoog

TAAKSTELLING WERK EN INKOMEN - wethouder Kotteman
Taakstelling
200.000

Voorstellen en opties
3c. Menzis garantverzekering (
collectiviteitsverzekering voor
inwoners van Borne met een ikomen
tot 120% van het sociaal minimum).

Bedrag
215.000

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's
3c.Meer inwoners met een
minimum inkomen zullen meer zelf
gaan betalen en gaan voor deze
bijzondere verstrekkingen (bijv. bril,
speciaal schoeisel) een beroep doen
op de bijzondere bijstand. Verhoging
van de uitvoeringskosten.
3c. Geen uitvoering geven aan
garantverzekering treft met name de
zwakkeren in de Bornse samenleving
op het gebied van de gezondheid.
Met name de chronisch zieken en
gehandicapten worden hier de dupe
van. Verwachting is dat ze zorgkosten
niet meer kunnen betalen en in de
financiële problemen komen. Dit
geldt ook voor de overige
deelnemers aan de collectieve
zorgverzekering. Gevolg is dat men
een beroep moet gaan doen op
Schuldhulpverlening en Bijzondere
Bijstand..

TAAKSTELLING WERK EN INKOMEN - wethouder Kotteman
Taakstelling
200.000

Voorstellen en opties
3d. Kwijtschelding OZB

4. Hoogte individuele
inkomenstoeslag verlagen

Bedrag
190.000

8.000

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

190.000 4d. De echte minima ( mensen met
een inkomen tot het sociaal
minimum) worden hiermee
getroffen. Zal betekenen dat betaling
OZB lasten geen prioriteit zal hebben
met het gevolg meer (sociale )
onrust, meer aanmaningen en
deurwaarderskosten en
kostenverhoging voor de uitvoering.

4. Zie algemene toelichting

TAAKSTELLING ECONOMIE - wethouder Kotteman
Taakstelling
pm

Voorstellen en opties

Regio Twente
VVV en kermis

Bedrag

Eerste jaar

pm
pm

Effecten voor inwoners en risico's

TAAKSTELLING EDUCATIE - wethouder Mulder
Taakstelling
20.000

Voorstellen en opties

Zoekgebied, cultuureducatie
stoppen, eigen bijdrage en relatie
met bijdragen derden in beeld
brengen
Onderzoeken welk deel van voor- en
vroegschoolse eductatie rijksbijdrage
is (geoormerkt) en welk deel
gemeentelijk budget is

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

geen cultuureducatie voor bepaalde
doelgroep/basisschoolleerlingen,
nader uitwerken/uitzoeken
Minder peuters komen in
aanmerking voor voor- en
vroegschoolse educatie, er ontstaat
een wachtlijst

TAAKSTELLING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE - wethouder Velten
Taakstelling
2.000.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

AMW/kinderopvang/nieuwkomers
maatwerk Wmo
WMO 2015
Jeugdbeleid
Geescaleerde zorg
Verordening en beleidsregels Wmo
en jeugd aanscherpen waar
(wettelijk gezien) mogelijk

2.000.000

Maakt onderdeel uit van
impactanalyse sociaal domein
(deelopdracht uit onderzoek
Hiemstra en De Vries); onderzoeken
of beleid aangescherpt kan worden
(meer eigen verantwoordelijkheid
inwoners); onderstaand zijn enkele
denkrichtingen opgenomen (als
aanscherping beleid niet wordt
overgenomen door gemeenteraad,
dan wordt taakstelling in ieder geval
niet gehaald)

Wmo en jeugd samen: (2063
inwoners Wmo leggen beslag op 6,1
miljoen Wmo-budget en 700
jeugdigen (350 via verwijzingen
huisartsen en kinderrechter ; 350 via
verwijzigingen gemeente) leggen
beslag op 6,1 miljoen jeugd-budget

Onderstaand zijn denkrichtingen
aangegeven om de bezuinigingen
binnen Wmo en jeugdhulp te kunnen
realiseren:

TAAKSTELLING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE - wethouder Velten
Taakstelling
2.000.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

1. Binnen de Wmo wordt de
afgelopen jaren al kritisch gekeken
naar inzet van aantal dagdelen;
aantal dagdelen maximaliseren tot 4
tenzij het werkgerelateerd is

1. Volwassenen en jeugdigen zitten
meer thuis, meer belasting
mantelzorgers en meer eigen
verantwoordelijkheid ouders /
verzorgers.

2. Meer pgb's afgeven; pgb is 10%
goedkoper dan zorg in natura;
beleidsregels aanpassen

2. Geen zicht op de kwaliteit. Meer
kosten voor kwaliteit. Monitoring zal
tot meer kosten leiden.

3. Recente uitspraak van CrvB: pgb
(jeugd) hoeft niet uitgekeerd te
worden indien sprake is van
gebruikelijke zorg en opvoeden;
onderzoeken in hoeverre we
informele pgb kunnen afschaffen.

3. Meer eigen verantwoordelijkheid
voor ouders / verzorgers.

Wmo en jeugd

Wmo:
Wijkracht: algemeen
maatschappelijk werk,
schoolmaatschappelijk werk en
ouderenwerk terughalen naar
gemeente

In principe geen effecten voor
inwoners, dienstverlening blijft op
zelfde niveau omdat het een
algemeen voorliggende voorziening
is

Algemeen maatschappelijk werk /
schoolmaatschappelijk werk /
ouderenwerk

TAAKSTELLING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE - wethouder Velten
Taakstelling
2.000.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's
Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning
is wettelijk verplicht voor Wmo,
maar zou anders georganiseerd
kunnen worden

Cliëntondersteuning wordt
momenteel samen met andere
Twentse gemeenten en Menzis
onderzocht in hoeverre dit anders
georganiseerd kan worden.

Weinig beïnvloedingsmogelijkheden,
wettelijke verplichting en door
uitspraken van CRvB zijn de kaders
vorm gegeven.

Wmo huishoudelijke ondersteuning
Op dit moment is een regionale
werkgroep bezig de mogelijkheden
te onderzoeken waar er
bezuinigingen te halen zijn binnen de
HO. De huidige landelijke nieuwe
wetgeving betreffende het
abbonnemets tarief zorgt voor een
aanzuigende werking, dit heeft tot
gevolg dat er een toename is binnen
de afgegeven indicaties
huishoudelijke ondersteuning, dit
zien we ook in Borne. We zien dus
een toename in de kosten. Voor
2019 lijkt dit voorals nog binnen de
begroting van 2019 te passen.

TAAKSTELLING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE - wethouder Velten
Taakstelling
2.000.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

Wanneer er een voorliggende
voorziening voor was- en
strijkservice is kunnen we de
inwoners hiervan gebruik laten
maken en afzien van de inzet van
een aanvullende module bij de HO
voor de was; de extra kosten die
voor de wasservice gemaakt worden
zijn voor de inwoners zelf; op dit
moment zijn er 340 indicaties
afgegeven voor was- en strijkmodule
binnen de huishoudelijke
ondersteuning; was- en strijkservice
onderzoeken; Dijkhuis biedt het voor
bewoners aan, kan dit ook voor
overige inwoners gemeente?

Hangt een prijskaartje aan, kans dat Wmo huishoudelijke ondersteuning
inwoners het zelf weer gaan doen,
mogelijk dat inwoners met laag
inkomen extra kosten moeten
maken die ze niet kunnen dragen en
beroep doen op bijzondere bijstand.

Verhuizing naar andere gemeente
mogelijk?

Deze vraag is uitgezet bij Schulinck, Wmo woningaanpassingen
wat de juridische kaders /ruimte zijn.

TAAKSTELLING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE - wethouder Velten
Taakstelling
2.000.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's
Wmo hulpmiddelen
Weinig beinvloedingsruimte, er
wordt al gekeken naar voorliggende
oplossingen en eigen mogelijkheden.
Wettelijke kaders worden gevolgd.
Ten gevolg van autonome
ontwikkeling en mensen die langer
thuiswonen is de verwachting dat er
vaker een beroep gedaan gaat
worden op de Wmo.

Jeugd:
Nagaan of reguliere buitenschoolse
opvang aangeboden kan worden in
de gemeente voor kinderen met een
gedragsprobleem, BSO+ opzetten via
de reguliere
kinderopvangorganisaties

Meer aansluiten aan de voorkant van
het proces: huisartsen meenemen in
wat er mogelijk is, eigen netwerk van
jeugdige en aan vrij toegankelijke
voorzieningen,.

Minder maatwerkvoorzieningen voor
De reguliere
jeugd met gedragsproblemen
kinderopvangorganisaties en/of
sportverenigingen moeten
ondersteund worden om deze
jongeren te kunnen begeleiden;
jongeren blijven in hun eigen nabije
omgeving ipv naar een andere
gemeente te gaan
Dichter bij en zo gewoon mogelijke Aansluiten bij huisartspraktijken
ondersteuning inzetten binnen eigen
netwerk / algemeen voorliggende
voorzieningen ipv naar
maatwerkwerkoplossing cq voorziening buiten Borne

TAAKSTELLING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE - wethouder Velten
Taakstelling
2.000.000

Voorstellen en opties
Meer inzetten op groepsgerichte
(preventie) maatregelen bv. bij
scheidingen, armoede, leefstijl

Strakke afbakening en
verantwoordelijkheid bij (passend)
onderwijs: is het des gemeente of
des school?

Onderzoeken of dyslexieondersteuning op een andere manier
georganiseerd kan worden, bv. meer
lokaal en groepsgewijs
Bij complexe echtscheidingen andere
aanpak: geen / minder jeugdhulp
inzetten maar ouders / verzorgers
meer verantwoordelijkheid geven

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's
Effect hetzelfde, aanpak en
individuele benadering anders: is
wennen voor ouders / verzorgers
(niet een-op-een begeleiding maar in
groep)
Gemeente stemt af met (passend)
onderwijs, strakker kaders
afbakenen en afspraken maken over
inzet jeugdhulp in onderwijs; meer
voor onderwijs, minder voor
gemeente; recent onderzoek laat
zien dat kinderen met beperking die
onderwijs volgen op reguliere
basisschool mét ondersteuning niet
beter af zijn dan binnen speciaal
onderwijs
Effect hetzelfde, aanpak en
individuele benadering anders: is
wennen voor ouders / verzorgers
(niet een-op-een begeleiding maar in
groep)
Ouders / verzorgers krijgen eigen
verantwoordelijkheid om op een
volwassen manier om te gaan met
echtscheiding zodat kinderen niet de
dupe worden

TAAKSTELLING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE - wethouder Velten
Taakstelling
2.000.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Effecten voor inwoners en risico's
Jongerenverenigingen in plaats
daarvan subsidiëren voor een
specifiek doel; geen besparing op
deze post, door preventieve
maatregelen bij
jongerenverenigingen onder te
brengen kan wellicht bespaard
worden op duurdere
jeugdzorgkosten; dit is wel een
proces van lange adem.
Verwacht effect is dat jeugdigen
sneller geholpen worden zodat
minder dure en zwaardere
ondersteuning ingezet hoeft te
worden

Algemene subsidie voor
jongerenverenigingen afschaffen,
zoals ook gebeurd is bij de
sportverenigingen

Schoolmaatschappelijk werk
onderbrengen bij de gemeente;
organiseren dat de jeugdconsuleten
bij de "aanvang" van een probleem
betrokken zijn

Gemeente is verplicht mantelzorgers
te erkennen, de wijze waarop is vrij
aan gemeente; stoppen met
mantelzorgcompliment

Eerste jaar

20.000

Preventief jeugdbeleid

20.000 Sinds de invoering van de
Mantelzorgondersteuning
mantelzorgpas (ter waarde van € 50)
is het aantal aanvragen toegenomen
tot 400. Deze individuele erkenning
van mantelzorgondersteuning stopt.

TAAKSTELLING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE - wethouder Velten
Taakstelling
2.000.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

Subsidie incl. activiteitenbudget voor
Steunpunt Informele Zorg verlagen
of stoppen

Geen / minder inloop voor
mantelzorgers, geen / minder
trainingen voor mantelzorgers, geen
/ minder mantelzorgcafé (of op
andere manier organiseren door
anderen niet zijnde met
ondersteuning gemeentelijk budget)

Mantelzorgondersteuning weghalen
bij SIZT en zelf of anders organiseren

Nader te onderzoeken

TAAKSTELLING GEZONDHEID - wethouder Velten
Taakstelling
pm

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

Onderhandelen over dienstverlening pm
en bedragen van de GGD (samen met
13 andere Twentse gemeenten).
Taken zijn veelal wettelijk verplicht,
mate waarin dienstverlening wordt
geleverd, onderzoeken en mogelijk af
te schalen.

Kwaliteitsverlies, gaat om specifiek
maatwerk. We gaan terug naar
standaardisaties. We bereiken
jaarlijks zo'n 100 gezinnen middels
opvoedondersteuning die later geen
duurdere ondersteuning nodig
hebben. Er is regionale afstemming
over de prijs. Is eerder ingezet vanuit
noodzaak, kan niet op andere manier
geregeld worden, niet in
zorgverzekering bijv.

Inkomenstoets bij inwoners die
bijvoorbeeld opvoedondersteuning
krijgen en bijdrage vragen.

Mogelijk dat inwoners met laag
inkomen extra kosten moeten maken
die ze niet kunnen dragen en beroep
doen op bijzondere bijstand.

Logopedie afschaffen en contract
met GGD opzeggen.

50.000

Geen wettelijke taak voor gemeente,
via zorgverzekering wordt logopedie
vergoed dus geen effect voor
jeugdigen; financiële verplichting
binnen contract onderzoeken,
afbouwen dan wel frictiekosten.
Borne is de enige gemeente die nog
zelf logopedie bekostigt.

TAAKSTELLING DUURZAAMHEID - wethouder Kotteman
Taakstelling
pm

Voorstellen en opties

Milieubeheer/ODT

Bedrag

Eerste jaar

pm

Effecten voor inwoners en risico's

TAAKSTELLING MOBILITEIT - wethouder Velten
Taakstelling
pm

Voorstellen en opties

Onderhoud Twentemilieu

Bedrag

Eerste jaar Effecten voor inwoners en risico's

pm

TAAKSTELLING OMGEVING - wethouder Mulder
Taakstelling
150.000

Voorstellen en opties

Onderhoud Twentemilieu

Bedrag

150.000

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

TAAKSTELLING WONEN - wethouder Velten
Taakstelling
0

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

TAAKSTELLING DIENSTVERLENING - burgemeester Van den Hengel
Taakstelling
20.000

Voorstellen en opties

Leges begraafplaats; 20%
legesverhoging

Leges Burgerzaken

Bedrag

20.000

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

2021 De kosten voor de aanschaf van een
graf inclusief onderhoud jaar stijgen
van € 2.300,- naar € 2.760,- Door de
verhoging stijgt de
kostendekkendheid van de leges. De
tarieven van omliggende gemeenten
zijn: Hengelo: € 3.065 Enschede: €
2.475 Hof van Twente € 1.687 en
Almelo: € 5.204,- De verhoging van
de begraafplaatsleges kan er toe
leiden dat inwoners afzien van de
keuze voor een graf op de
begraafplaats.
De tarieven voor burgerzaken
producten (paspoorten, rijbewijzen,
uittreksels, verklaring om gedrag, IDkaart, naturalisatietarieven etc.) zijn
door de rijksoverheid
gemaximaliseerd. Borne vraagt het
maximale tarief. De inkomsten uit de
verkoop van deze burgerzaken
producten moet voor een groot
gedeelte afgestaan worden aan de
rijksoverheid.

TAAKSTELLING BESTUUR - burgemeester Van den Hengel
Taakstelling
55.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

Stopzetten bijdrage aan Netwerkstad
Twente (voor adviseur,
projectkosten, overhead)

9.000

2022 Er loopt een gesprek over het
vernieuwen van de stedelijke
samenwerking in Twente. De
Ontwikkelagenda NT wordt voor
2022 afgerond. Voor de inwoners van
Borne zijn de gevolgen nihil.

BLOS als zelfstandige gesprekspartner
beschouwen en niet meer als
bestuurscommissie. Daarmee
vergoedingen voor bestuursleden
schrappen.

4.500

2020 BLOS is en blijft gesprekspartner voor
ontwikkelingen sport. Schrappen
vergoeding heeft geen directe
effecten op de samenleving. Mogelijk
dat de relatie tussen gemeenten en
sportverenigingen zakelijker wordt.

Lidmaatschappen en abonnementen
college beperken

4.500

2020 College maakt beperkt gebruik van
budget. Geen directe effecten voor
samenleving. Voor lidmaatschappen
en abonnementen blijft nog 2.000
beschikbaar.

Budget voor overige kosten raad
(13.500) verlagen.

6.000

2020 Budget wordt vooral gebruikt voor
catering en raadsuitje. Bij sober
gebruik is 7.500 voldoende. Mogelijk
minder omzet Bornse ondernemers.

TAAKSTELLING BESTUUR - burgemeester Van den Hengel
Taakstelling
55.000

Voorstellen en opties
Budget voor 'Wij-gevoel' raad (4.000)
schrappen
Taken griffie herzien c.q. anders
organiseren.

Bedrag

Eerste jaar

4.000

27.000

Optie: Beperken vergoedingen voor
commissieleden (11.000)

0

Optie: Advieskosten raad schrappen
(10.000)

0

Optie: Lidmaatschap Regio Twente
(9.000)

0

Optie: Bijdrage dorps- en wijkraden
(3.000)

0

Optie: Beeindigen deelname Euregio
(7.000)
Optie: Verminderen bijdrage
partnercomitée Rheine (5.000)
Optie: Lidmatschap VNG opzeggen
(36.000)

0

Optie: Lidmaatschap VNG Overijssel
opzeggen (4.000)

0

Optie: Capaciteit wethouders
verminderen (422.000)

0

0
0

55.000

Effecten voor inwoners en risico's

2020 Budget is in 2019 (nog) niet gebruikt.
Checken of dit kan. Beperkt
mogelijkheden raad?
2021 De werkzaamheden kunnen anders
georganiseerd en deels
gedigitaliseerd worden.

TAAKSTELLING VASTGOED - wethouder Kotteman
Taakstelling
0

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

TAAKSTELLING BEDRIJFSVOERING - burgemeester Van den Hengel
Taakstelling
100.000

Voorstellen en opties

Sluiten van het bedrijfsrestaurant

Bedrag

25.000

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

2021 Met de SWB is een contract
afgesloten voor het runnen van het
bedrijfsrestaurant dat afloopt op 1
april 2020. In 2020 kan 18.500
bespaard worden. Onderdeel van het
contract is de inzet van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
(banenafspraak). Stoppen met het
restaurant beperkt de mogelijkheid
om invulling te geven aan de
verplichte banenafspraak.
Medewerkers dienen zelf zorg te
dragen voor hun lunch. Zakelijke
lunches dienen beperkt te worden
tot hoogst noodzakelijk en kunnen
indien nodig gekocht worden bij
lokale leveranciers.

TAAKSTELLING MIDDELEN - wethouder Mulder
Taakstelling
1.151.000

Voorstellen en opties

Bedrag

Eerste jaar

Effecten voor inwoners en risico's

Verhoging OZB-tarief met 20%

767.000

2020 Inwoners betalen meer belasting.
Deze is afhankelijk van de WOZwaarde: voor woningen met een
WOZ-waarde van € 125.000 stijgt de
belasting met € 39,60, voor
woningen met een WOZ-waarde van
225.000 stijgt met € 71,20 en
woningen met een WOZ-waarde van
€ 375.000 met € 118,60 per jaar.

Verhoging OZB-tarief met 20%

384.000

2020

