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Bijlage 7: afwegingskader  

Algemeen 

Er zijn twee overstijgende thema’s aan te wijzen in de bestuurlijke visie en die de raad beschouwt als 

uitgangspunten voor bestuurlijk handelen:  

 een grotere rol en meer ruimte voor inwoners en bedrijven om initiatieven te nemen en 

verantwoordelijkheid te dragen 

 de ontwikkeling tot een duurzame samenleving  

Daarbij is van belang dat we ons steeds afvragen of – als we vinden dat een activiteit plaats zou 

moeten vinden – wat daarbij dan de rol en taak van de (gemeentelijke) overheid is. In Lelystad gaan we 

immers naar een samenleving waarin de overheid een belangrijke participant is. 
7
 De activiteiten van de 

overheid beperken zich daarmee tot het bieden van een vangnet daar waar inwoners niet zelfstandig in 

hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien (eerste en tweede trede van de piramide van Maslow). De 

derde trede van Maslow is ook belangrijk, maar hoeft niet door de overheid georganiseerd te worden. 

Soms is hierbij een stimulans nodig. 

 

 

De behoeftehiërarchie van Maslow. 

 

De meetlat: 

 Mensen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen bestaan 

 De overheid is er, behalve voor dingen van algemeen nut, met name voor mensen die 

kracht te kort komen om in hun primaire levensbehoeften te voorzien. 

 Preventie moet leiden tot minder kosten in de specialistische zorg. 

 Wat we verder doen als overheid moet een toegevoegde waarde hebben met 

betrekking tot: 

o de kwaliteit van het onderwijs 

o een duurzame mindset en opzoeken en facilitering van innovatieve en 

toekomstbestendige initiatieven 

o het kunnen zijn van een aantrekkelijke stad voor nieuwe inwoners en bedrijven 

door een goed onderhouden en veilige directe leefomgeving, goed openbaar 

vervoer, kwalitatief goed onderwijs, culturele voorzieningen op stedelijk niveau en 

breedtesportvoorzieningen cq. sportactiviteiten 

o een adequate, simpeler dienstverlening 

o het geven van meer ruimte en zeggenschap aan inwoners, het niet meer sturen 

maar samen met partners realiseren van zaken en faciliteren middels eenvoudiger 

procedures. Geen plannen meer maken, geen aanbod waar niemand op zit te 

wachten. Doelen afspreken en twee keer per jaar kijken of we het gaan halen. In 

hoeverre durven we niet meer te controleren waar we niet meer verantwoordelijk 

voor zijn? 

o de beheersing van de kosten, genereren van meer inkomsten en het realiseren van 

een maatschappelijke bijdrage. 

 

                                                      

7
 Raadsprogramma Lelystad Transformeert 2014 - 2018 
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Stroomschema 

Om dit stroomschema goed te kunnen lezen is het goed om stil te staan bij de definities: 

 

Primaire levensbehoefte Eerste 2/3 lagen in de behoeftehiërarchie van 
Maslow 

Overheidstaak De overheid is er, behalve voor zaken van 
algemeen nut, met name voor mensen die kracht 
tekort komen om in hun primaire levensbehoefte 
te voorzien. Primaire taken zijn zorg, onderwijs, 
huisvesting en veiligheid. 

Daarnaast moet de overheid bijdragen aan de 
aantrekkelijkheid van wonen en werken in de 
stad als geheel. 

Preventie Het moet gaan om preventie activiteiten, die 
leiden tot aantoonbaar minder kosten in bv. 
specialistische zorg of zekerstellen van 
(toekomstige) inkomsten. 

Externe dekkingsmogelijkheid Door klanten (kostendekkendheid is 
uitgangspunt), door verhoging van lokale 
belastingen gekoppeld aan het product/de 
activiteit/voorziening of een externe 
subsidie/bijdrage 

Onontkoombaar Het betreft “onheil van buitenaf” waaraan niet te 
ontkomen is; geoormerkte bijdragen via het 
gemeentefonds die doorgegeven moeten 
worden, autonome verplichtingen die nagekomen 
moeten worden (bv. CAO-effecten) 
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Afwegingskader – verdergaande bezuinigingen 

 

In het financiële afsprakenkader van het raadsprogramma staat opgenomen dat bij de meerjarenraming 

2016 – 2018 een bezuinigingspakket aangeboden wordt dat 20% groter is dan het verwachte tekort, 

zodat de raad daadwerkelijk keuzes kan maken. In de kaderbrief is een eerste inschatting gemaakt van 

het financieel perspectief. Er werd toen ingeschat dat rekening gehouden moest worden met een tekort 

van € 4 miljoen in 2015 oplopend tot een tekort van € 5 miljoen in 2018. Ondertussen is duidelijk 

geworden dat het perspectief in de eerstkomende begrotingsjaren 2015 en 2016 nog verder 

verslechterd is. Samen met de constatering dat na eerdere bezuinigingsronden ‘de rek eruit is’, is het 

een zware opgave om tot een sluitende begroting te komen. Om die reden heeft het college en de 

directie afgesproken uiterst terughoudend om te gaan met het indienen van nieuwe voorstellen. 

De afspraak om met een bezuinigingspakket te komen dat 20% groter is dan het verwachte tekort is 

door het college zeer serieus genomen. Tegelijkertijd bleek de opgave al dermate zwaar dat nog € 1 

mln. extra bezuinigen zou leiden tot gevolgen die het college onverantwoord acht. Immers, afgelopen 

jaren is er al voor ruim € 35 mln. bezuinigd cq. omgebogen, waardoor elke bezuiniging nu een groot 

maatschappelijk effect sorteert. Aan het einde van deze bijlage staat een korte duiding van de 

cumulatief doorgevoerde ombuigingsoperaties van de afgelopen jaren.  

Om toch keuzes te kunnen maken, is in eerste instantie gewerkt vanuit de vraag: voor welke activiteiten 

is de gemeente nog (alleen) verantwoordelijk? Daarnaast heeft het college oog gehad voor belangen 

van de stad als totaal. Alles overziend vindt het college het niet verstandig om te bezuinigen op:  

a. activiteiten als onderdeel van de zo nodige (preventieve) sociale basisstructuur om de kosten 

voor specialistische zorg in de hand te houden. Hoewel het college zich ervan bewust is dat de 

praktijk nog uit moet wijzen of alles even effectief is in relatie tot de nieuwe taken, kiest het 

college er niet voor nu hierop te bezuinigen. Dezelfde redenering geldt voor het toepassen van 

aanvullende budgetkortingen op de drie decentralisatiedossiers (bijvoorbeeld als gevolg van de 

berichten dat de nieuwe Wmo-integratieuitkering op basis van het objectieve verdeelmodel met 

ingang van 2016 mogelijk 3% hoger uit zou kunnen gaan vallen). 

b. activiteiten die gerelateerd zijn aan de minimale basiskwaliteiten van de stad. We hebben hier 

door achterblijvende bevolkingsgroei en planologische besluitvorming in de ontwikkelfase van 

de stad noodzakelijke middelen van het rijk voor gekregen, de zogenoemde ICL-middelen.   

c. activiteiten die we doen om inwoners die het financieel bijzonder moeilijk hebben te 

ondersteunen vanuit de zorgplicht die we voelen zoals maatschappelijke opvang en bijzondere 

bijstand. 

d. activiteiten die we nodig hebben om aansluiting te blijven houden bij de nieuwe manieren van 

communiceren en zaken doen zoals digitale bereikbaarheid. 

e. activiteiten die we doen om een aantrekkelijke stad te zijn, waar de inwoners trots op zijn en die 

ook als zodanig bekend staat. Het gaat dan om zaken als stadspromotie, cultuur en 

duurzaamheid. 

Naast bovenstaande opsomming van bezuinigingsmogelijkheden waarvoor het college niet gekozen 

heeft, heeft het college ook een aantal intensiveringsvoorstellen (zie hieronder in de tabel) en opties 

voor lastenverhoging afgewezen. De lokale lasten worden door het kostendekkend maken van de 

rioolheffing al verzwaard, waardoor is voorgesteld de OZB met niet meer dan de inflatie te verhogen. 

Hieronder volgt een kort overzicht van onderdelen waarover in het college is gesproken. 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

Floriade 2022 -20 -20 -45 -45 

Wijkbus Noord -135 

Gratis openbaar vervoer 65+ -120 

Jubileum Lelystad (35 jarig bestaan gemeente) -50 

Onkruidbestrijding op verharding (dekking gevonden binnen portefeuille) -507 -507 -507 

Afgewezen intensiveringsvoorstellen Huidig

Meerjarenraming 2015-2018
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Cumulatieve ombuigingen vanaf 2010 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

OZB verhogen met 3% [ipv 1,85%] 227 227 227 227

OZB verhogen met 6% [ipv 1,85%] 820 820 820 820

Precario belasting verhogen met 20% [ipv 10%] 160 160 160 160

Precario belasting verhogen met 30% [ipv 10%] 320 320 320 320

Kleine structurele aanpassing groen schrappen (bewonerswensen) 50 50 50 50

Kleine structurele aanpassing civiel schrappen (bewonerswensen) 50 50 50 50

Digitale bereikbaarheid 100 100 100 100

Taakstelling sociale domein 250 500 750

Afgewezen bezuinigingsvoorstellen Huidig

Meerjarenraming 2015-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ZBB- AKAK 2.442          2.708          4.236          4.833          4.833          4.833          4.833          4.833          4.833          

Cumulatieve ombuigingen 2.442          2.708          4.236          4.833          4.833          4.833          4.833          4.833          4.833          

Het Zero Based Budgeting proces (Anders Kijken Anders Kiezen) is uitgevoerd ter voorbereiding op de najaarsnota 2009 (welke betrekking 

had op de jaren 2010-2013). De kern van deze ombuigingen in de najaarsnota 2009 was de lucht uit de begroting halen:

- De lucht is uit de diverse budgetten gehaald;

- Sommige budgetten kenden meerjarig een automatische 'bijraming' voor groei, dit is met ingang van 2010 stop gezet;

- Aan de lastenkant was de inflatie meerjarig in de begroting verwerkt (inflatie op inflatie), dit is met ingang van 2010 stop gezet;

- Het budget 'materieel evenwicht' van €1,- mln. met ingang van 2010 uit de begroting gehaald;

Feitelijk was de ombuiging nog €2,- mln. hoger, aangezien er met bovenstaande resultaten ook gelijk diverse taakstellingen zijn afgeboekt. 

Hierdoor bleven per saldo bovenstaande bedragen over als ruimtescheppend.

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AKAK 2 -               9.749          9.041          9.610          13.195        13.195        13.195        13.195        13.195        

Cumulatieve ombuigingen 2.442          12.457        13.277        14.443        18.028        18.028        18.028        18.028        18.028        

Het Anders Kijken Anders Kiezen 2 proces is doorlopen ter voorbereiding op de coalitieonderhandelingen en de resultaten zijn betrokken 

in de programmabegroting 2011. De vrees rond deze tijd bestond dat de algemene uitkering als gevolg van rijksbezuinigingen sterk zou 

dalen. In het kader daarvan is na het ZBB-AKAK proces dat hierboven is beschreven begonnen met de volgende ombuigingsronde. De kern 

van deze ombuigingen in de programmabegroting 2011 was efficiency taakstellingen:

- Taakstelling gericht op personele bezuinigingen (oplopend naar € 4.8 mln.);

- Taakstelling 'slimmer werken' (ruim €1,- mln.);

- Taakstelling 'efficiency fysieke leefomgeving' (€ 1,- mln.);

Verder werd in de programmabegroting 2011 voorzichtig begonnen met het maken van politieke keuzes, oftwel het laaghangende fruit:

- Bezuiniging subsidies (oplopend naar €1,7 mln.);

- Bezuinigingen of verder kaasschaven op diverse budgetten (integratiebeleid, centrum jeugd en gezin, tafeltje dek je, dagelijks onderhoud 

beheer, snelwerkbudgetten, vandalismebestrijding schoolgebouwen, inbraakpreventie en dergelijke).

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kader-/Programmabegroting 2012 -               -               2.500          3.000          3.000          3.000          3.000          3.000          3.000          

Cumulatieve ombuigingen 2.442          12.457        15.777        17.443        21.028        21.028        21.028        21.028        21.028        
3 De kadernota 2012 stond voornamelijk in het teken van de invulling van de taakstellingen, zoals die in de programmabegroting 2011 waren 

opgenomen. De kern van de in omvang beperkte ombuigingen in de kadernota 2012 ging verder op het gebied van efficiency en 

laaghangend fruit:

- Aframen materiële budgetten als gevolg van de personele bezuinigingen (€ 1,-mln structureel);

- Taakstelling op Marketing, Communicatie en Acquisitie (€130.000,-), Taakstelling bedrijfsvoering (€61.000), leerlingenvervoer, interpolis 

concept.

In de programmabegroting 2012 is vervolgens niet echt besloten tot ombuigingen, enkel is besloten precariobelasting in te voeren (€1,3 

mln.) en een hogere dividendopbrengst Alliander in te boeken (€0,15 mln.). 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kader-/ Programmabegroting 2013 -               -               -               11.240        12.027        11.754        11.754        11.754        11.745        

Cumulatieve ombuigingen 2.442          12.457        15.777        28.683        33.055        32.782        32.782        32.782        32.773        
4 De kadernota 2013 was het bestuurlijk document waarin voor het eerst echte ingrijpende keuzes gemaakt zijn. De ruimte was inmiddels uit 

de begroting gehaald, de efficiency taakstelling waren verwerkt en het laaghangende fruit was weg. Er is opnieuw kritisch door de hele 

begroting gegaan en er is inhoudelijk gekozen te bezuinigen op een verscheidenheid van beleidsvelden:

- Programma 1: Integratiebeleid, sociaal en cultureel werk, jeugd en jongerenwerk;

- Programma 2: Kinderopvang, schoolzwemmen, peuterspeelzaalwerk, sportbedrijf, minimabeleid et cetera;

- Programma 3: Afvalstoffen voordeel (€0,75 mln.), beheer openbare ruimte, infra- wegen, verkeersveiligheid;

- Programma 4: Cultuurinstellingen, kunst en cultuur, woonbeleid, ruimtelijke ontwikkeling;

- Programma 5: Invoeren bestuurlijke strafbeschikking;

- Programma 6: Taakstelling bedrijfsvoering, klant contactcentrum en receptie, onderzoeksbudget, gebouwen, college onvoorzien;

Overigens zit het niet indexeren van de begroting niet in de cijfers verwerkt. Dit is een kaasschaaf die bovenop de ombuigingen komt, 

vanaf 2010 is er niet meer geïndexeerd.

In de programmabegroting 2013 is vervolgens nog een aanvullende taakstelling bedrijfsvoering opgenomen, zijn de opbrengsten precario 

met €0,26 mln. verhoogd en is er een voordeel ingeboekt als gevolg van de 'duurzame uitstroom' als gevolg van incidentele investeringen in 

participatie.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Programmabegroting 2014 -               -               -               -               3.000          3.500          4.000          4.000          4.000          

Cumulatieve ombuigingen 2.442          12.457        15.777        28.683        36.055        36.282        36.782        36.782        36.773        

5 In de programmabegroting 2014 zijn er verdere keuzes gemaakt op diverse terreinen:

-DVO sportbedrijf en tarievenstructuur

-Leerlingenvervoer

-Aanvullende taakstelling op bedrijfsvoering, uitvoeringssamenwerking, veiligheidsregio;

- Wederom niet toepassen van prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen en gemeentebegroting;

- Scootmobielen, Maatschappelijke stages, Huisvesting City Marketing Lelystad in stadhuis, Economische zaken, inkomensondersteuning 

e.d.


