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1. OPDRACHT 
Per begrotingsprogramma wordt in beeld gebracht op welke wijze een bezuiniging van 10% op de 
beïnvloedbare kosten de minste gevolgen voor de beoogde effecten heeft. Hierbij rekening houdend 
met lopende en geplande bezuinigingen uit eerdere rondes, gemaakte afspraken met instellingen, 
gewenste ontwikkelingen en mogelijke weglekeffecten. De directeuren hebben ruimte om op 
innovatieve wijze de volgende vraag te beantwoorden: geef aan welke prestaties kunnen worden 
verminderd of geschrapt die het minste gevolg hebben voor de beoogde effecten en die per 1 januari 
2015 leiden tot een besparing van 10% op de beïnvloedbare kosten binnen het programma en 
onderbouw dit. De uitvoering van deze opdracht leidt tot een overzicht dat aan de nieuwe raad wordt 
aangeboden en dat kan worden betrokken in de collegeonderhandelingen. Dat overzicht is eind 
februari 2014 gereed. In deze notitie gaan we eerst in op de ambitie van de Sociale- en 
Jeugdagenda, vervolgens de opgave waar we voor staan. Daarna wordt ingegaan op de 
bezuinigingsrichtingen op de diverse producten binnen de programmabegrotingen 7, 8 en 9. Daarbij 
is tevens een ranking aangegeven, waarbij telkens de eerst genoemde bezuinigingsmogelijkheid het 
minst afbreuk doet aan de beoogde maatschappelijke effecten. 
 

2. AMBITIE  
De ambitie binnen de Sociale- en Jeugdagenda is dat alle burgers en instellingen in Deventer 
meedoen aan de Deventer samenleving. Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare 
en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. Kern van deze visie is de eigen verantwoordelijkheid. 
Bij het kind, het gezin en de directe omgeving. Daar waar hulp nodig is wordt die allereerst in de 
directe omgeving gezocht. Waar dat niet mogelijk is, zijn algemene voorzieningen in de nabijheid 
aanwezig. Daar waar dat ook nog geen soelaas biedt zijn specialistische voorzieningen inroepbaar 
als uiterste middel. Deventer vindt dat iedereen meetelt en wil bevorderen dat iedereen meedoet. We 
willen ons daartoe de komende jaren samen met het hele netwerk van professionele instellingen, 
burgers, ambtelijke- en bestuurlijke gemeentelijke organisatie richten op de grote structuur- en 
cultuurwijzingen die binnen het sociale domein gaan plaatsvinden. Daarbij werken we aan een sociaal 
basisvoorzieningenpakket en zetten we in op slim aansluiten op de eigen kracht van burgers waarbij 
eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Dat kan door maatschappelijke opgaven neer te leggen bij 
de samenleving. Inwoners, bedrijven en instellingen weten vaak zelf het beste wat er beter kan in hun 
gemeenschap en hoe dit gerealiseerd kan worden. Het is zaak dat de gemeente al deze partijen 
stimuleert om in verrassende samenwerkingsverbanden de handen in een te slaan en aan de slag te 
gaan. Partijen kunnen uiteraard ook zelf het initiatief hiertoe nemen. Maatschappelijk aanbesteden is 
een nieuwe manier van werken, waarbij een beroep wordt gedaan op de betrokkenheid, creativiteit en 
innovatiekracht van (coalities van) maatschappelijke instellingen, bedrijven, verenigingen, onderwijs 
en (groepen) burgers voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Verbinden, vertrouwen 
en loslaten zijn daarbij sleutelbegrippen. Doel is te bereiken dat het integrale aanbod meer is dan de 
som der losse delen. Dit betekent dat gemeente, maatschappelijke instellingen, burgers en bedrijven 
in nieuwe verhoudingen tot elkaar komen te staan: de netwerksamenleving. Steeds meer zal de 
gemeente als één van de (netwerk)partners met anderen taken uitvoeren, beleid ontwikkelen en 
uitvoeren. Soms nog met regie van gemeentezijde, soms zonder deze verbijzonderde rol.  
 

3. OPGAVE SOCIAAL DOMEIN 
Deventer staat binnen het sociale domein de komende jaren voor een grote maatschappelijke opgave 
vanwege de forse en ingrijpende stelselwijzigingen die het kabinet gaat doorvoeren. De 
gemeentebegroting bestaat straks voor de helft uit een “sociaal budget”. Daar horen forse taken en 
verantwoordelijkheden bij. Voor burgers wordt een zwaar accent gelegd op eigen kracht en 
zelfredzaamheid. ‘Meedoen naar vermogen’ is het uitgangspunt. Deze opgave vraagt de komende 
jaren veel van het hele netwerk van burgers, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid 
(ambtelijk en bestuurlijk). Dat vraagt veel energie en investeringen van mensen. Het is daarbij 
belangrijk dat de stelselwijzigingen goed en zorgvuldig worden geïmplementeerd. Dit is een 
veranderingsproces van lange adem, waarbij de kosten voor de baat uitgaan. Door nu te investeren in 
een wijk- en dorpsgerichte werkwijze verwachten we op termijn te kunnen besparen op individuele 



diensten en publieke voorzieningen. Het terugdringen van de zwaardere- cq. specialistische zorg en 
het versterken van het zelfoplossend vermogen van mensen en van de algemene voorzieningen 
vormen de uitgangspunten waarlangs het sociaal beleid wordt vormgegeven. Zorg dichtbij de burger 
organiseren, zo snel als mogelijk, zo licht als mogelijk, zo kort als mogelijk. Het zelf oplossend 
vermogen in de samenleving is groot en moet veel beter benut worden. De eigen regie en eigen 
kracht staan voorop en ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk.  
 

4. BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN IN DE ORGANISATIE 
In de onder 5 genoemde bezuinigingsrichtingen wordt op capaciteit in de organisatie reeds een aantal 
denkrichtingen voorgesteld. Deze raken met name de uitvoeringscapaciteit. Verder kan worden 
gekeken naar besparingen op beleidscapaciteit. De afgelopen jaren hebben de bezuinigen 
voortvloeiend uit o.a. de interne takendiscussie 2011 en Kwestie van kiezen 2013 al de nodige impact 
gehad op de inzet van beleidscapaciteit in het sociale domein. Verder is al geanticipeerd op de 
nieuwe manier van werken binnen het sociale domein en daarmee is reeds breed in de beleidskolom 
sociaal domein 10% besparing gerealiseerd danwel nog in uitvoering. Wij vinden het overigens van 
belang om integraal naar de beleidscapaciteit in het sociale domein te kijken en niet per team/ 
programma. Daarbij zullen de resultaten van het project “Organisatie van de toekomst” de leidraad 
moeten vormen.  
Bij het overnemen van nieuwe taken met nieuwe budgetten is het nu gebruikelijk (m.n. binnen 
programma’s 8 en 9) om 10% van het nieuwe budget af te romen ter besteding aan ambtelijke inzet 
voor de (beleids)uitvoering van deze taken. Met de komst van de nieuwe taken uit de decentralisaties, 
waarmee veranderingen moeten worden gemanaged en beheerd zou voor een 
bezuinigingsmogelijkheid kunnen worden gekozen. Dat kan bijvoorbeeld door een lager percentage 
van het nieuwe budget te besteden aan benodigde (beleids) capaciteit, danwel te kiezen voor een 
afbouw van de capaciteit of tijdelijke capaciteitsuitbreiding. Wel is het zo dat benchmarkresultaten 
uitwijzen dat Deventer met een relatief geringe beleidscapaciteit de werkzaamheden ten behoeve van 
het sociale domein vervult. 
 

5. BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN PER PROGRAMMA 
Gelet op de hierboven genoemde ambitie en maatschappelijke opgave hebben wij gekeken naar de 
begrotingen van de programma’s 7, 8 en 9. Daarbij merken wij op dat het budget dat vanuit deze 
programma’s beschikbaar is voor de uitvoering van de forse nieuwe taken en verantwoordelijkheden 
vanaf 2017 binnen het sociale domein, reeds door het Rijk flink gekort is. Zo wordt op Deventer 
schaal op de Jeugdwet 3 miljoen gekort, wordt op de AWBZ eveneens 3 miljoen gekort en wordt op 
de Participatiewet 4,8 miljoen gekort. Daarnaast wordt het budget voor de huishoudelijke hulp vanaf 
2015 gekort met 40%, dit is circa € 3 miljoen. Met de voorgenomen uitname uit het gemeentefonds 
voor de onderwijshuisvesting is een bedrag van circa € 1,7 miljoen gemoeid. Samengevat: binnen het 
sociale domein moet volgens het “trap op trap af” principe reeds een bedrag van ruim € 15 miljoen 
bezuinigd worden. In Deventer is daardoor sprake van een stapeling van effecten van de 
programma’s binnen de Sociale Agenda. We hebben daarbij gepoogd om met de nieuwe 
bezuinigingsmogelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen dat de bezuinigingsrichtingen binnen het 
ene programma onnodig nadelige effecten gaan opleveren voor een ander programma binnen het 
sociale domein. Want dat genereert uiteindelijk geen enkele bezuiniging. Toch kan niet helemaal 
worden uitgesloten dat een besparing op het ene programma uiteindelijk kan leiden tot een hogere 
uitgave binnen het andere programma. Opgemerkt moet worden dat het benoemen van 
efficiencymaatregelen grenzen kent. Wij weten niet of wij met deze bezuinigingsrichtingen over de 
“grens” van het omslagpunt zijn gegaan. Tenslotte merken wij op dat de aangegeven 
bezuinigingsrichtingen eerste nog een verdiepingsslag (intern en extern overleg) behoeven voordat 
ze daadwerkelijk kunnen worden omgezet in bezuinigingsvoorstellen. 
 
 
  



PROGRAMMA 7: INKOMENSVOORZIENING EN WERK 
 
Met de komst van de Participatiewet krijgt de gemeente Deventer naar verwachting 1200 extra 
uitkeringsgerechtigden (i.c. de Wajongeren met arbeidsvermogen) in haar bestand in de periode 
2015-2017. Deze groep komt bij de huidige  2600 uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW, IOAZ en 
BBZ) en ongeveer 1100 mensen met een WSW-indicatie of staande op de wachtlijst. Het is nog niet 
bekend in hoeverre het budget dat nu beschikbaar is voor de re-integratie wordt verhoogd met de 
komst van de nieuwe doelgroep. Ook is niet bekend of en zo ja hoeveel budget beschikbaar wordt 
gesteld voor de implementatie van de nieuwe wetten. Niet alleen de Participatiewet wordt ingevoerd, 
maar ook de WWB zelf wijzigt nog sterk. Ook hiervan is nog niet bekend of en zo ja hoeveel extra 
middelen de gemeente hiervoor ontvangt. Naar verwachting zullen de Wajongers in de periode 2015-
2018 een beroep op de gemeente doen. Om dit in goede banen te leiden is er mogelijk tijdelijk extra 
capaciteit nodig. Programma 7 heeft, rekening houdend met de ontwikkelingen en de onzekere 
financiële kaders,  een aantal richtingen uitgedacht waarbinnen eventuele bezuinigingen kunnen 
worden gerealiseerd.      
 
Digitalisering 
Het archief van Werk en Inkomen wordt volledig gedigitaliseerd. Daarnaast worden de processen 
gedigitaliseerd waarbij formulierstromen digitaal binnen het proces meegaan. In een eerste 
verkenning is er vanuit uitgegaan dat deze digitaliseringslag 1,5 fte besparing zou opleveren binnen 
de functiegroep. Deze besparingen zijn reeds met een eerdere taakstelling ingeboekt. Inmiddels is er 
meer inzicht in de benodigde capaciteit na de digitaliseringslagen en gaan we er vanuit dat er 2 fte 
dient achter te blijven voor (scan- en plaatsing)werkzaamheden in deze. Hierdoor zien we 
mogelijkheden een extra taakstelling door te voeren van 1,42 fte bovenop de eerdere taakstelling van 
1,5 fte. Deze extra taakstelling van 1,42 fte levert een besparing op van € 59.640. 
 
Vermindering vergoeding kinderopvang sociaal-medische-indicatie (SMI) en reguliere kinderopvang 
Een andere mogelijkheid betreft het verminderen van de vergoeding aan ouders die op basis van een 
sociaal-medische-indicatie aanspraak maken op een vergoeding van kosten voor kinderopvang. Door 
de kinderopvang in het kader van de sociale medische indicatie anders te organiseren ontstaat hier 
ook een bezuinigingsmogelijkheid. Door het Rijk is besloten dat alleenstaande ouders ontheven 
blijven van de arbeidsverplichtingen in het kader van de Wwb (Participatiewet). Door deze ontheffing 
is de financiering van de kinderopvang niet langer noodzakelijk. Het gaat hier in totaal om bedrag van 
ongeveer € 130.000. 
 
Vermindering inzet Cambio (activering en cleanteam) 
Vanaf 2015 hebben wij te maken met de Participatiewet. De focus ligt hierin nadrukkelijk op zoveel 
mogelijk regulier aan het werk. Deze opdracht wordt belegd bij DWT. Waar dit (nog) niet tot de 
mogelijkheden behoort wordt een actieve bijdrage in de samenleving verwacht. In Deventer is hiertoe 
het kader wederkerigheid vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat het moet bijdragen aan de 
competentie-ontwikkeling en aansluiting met de arbeidsmarkt. De activiteiten van Cambio passen niet 
meer volledig in dit nieuwe kader en daarom zou overwogen kunnen worden de bijdrage met 33% te 
verlagen. Dit kan een besparing opleveren van € 125.000. De kosten voor Cambio worden nu 
gefinancierd uit het P-budget (w-deel). Dit betekent dat andere reeds gedekte kosten kunnen worden 
toegerekend aan het P-budget waardoor een besparing kan worden gerealiseerd. Wel moet rekening 
worden gehouden bij een verdere daling van P-budget in de toekomst dat er onvoldoende ruimte 
overblijft om deze nieuwe kosten te kunnen blijven dekken.   
 
Herijking GR Sallcon 
De WSW wordt uitgevoerd door de GR (Gezamenlijke Regeling). De BV Sallcon voert een aantal 
taken uit voor deze GR. Voor de uitvoering van deze taken betalen wij jaarlijks een bijdrage van  
€ 135.000. Deze regeling, uit te voeren taken en bijkomende kosten, zou herijkt kunnen worden en 
deze herijking levert mogelijk vanaf 2016 een efficiencywinst op van ongeveer € 50.000 tot maximaal 
€ 75.000. Opgemerkt moet worden dat deze verkenning en onderhandeling in samenspraak met de 
gemeente Olst-Wijhe en Sallcon moet worden uitgevoerd.  
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 7 
BEZUINIGINGSRICHTINGEN 

Bedrag Totaal 

   
1. Fte besparing door digitalisering € 59.640 € 59.640 
2.Vermindering vergoeding kinderopvang SMI en 
regulier € 130.000 

 
€ 130.000 

3. Efficiency BZT * (onderbouwing staat in programma 8) € 100.000 € 100.000 
4. Vermindering inzet Cambio € 125.000 € 125.000 
5. Herijking GR Sallcon € 75.000 € 75.000 
   
TOTAAL  € 489.640 
 
10% beïnvloedbare begrotingsruimte 
 

  
€ 480.000 

  



PROGRAMMA 8: MEEDOEN 
 
Stopzetten subsidies doelgroepen 
Daarnaast zou ingezet kunnen worden op het stopzetten van danwel korten op subsidies aan 
doelgroepen, zoals de Molukse Raad, COC, vluchtelingenwerk, vrijwilligersbeleid, mantelzorgers, 
Bureau Slachtofferzorg, project alarmering (ouderen) en voorlichting op scholen. Met het benoemen 
van deze bezuinigingsmogelijkheden wordt voorkomen dat er nog verder wordt bezuinigd op 
algemene voorzieningen die van groot belang zijn voor de implementatie van de nieuwe taken uit de 
decentralisaties. Door het samenvoegen van de werkzaamheden van de vrijwilligerscentrale en het 
steunpunt mantelzorg en vrijwillige thuiszorg kan een efficiencyslag (o.a. in de aansturing, huisvesting 
en taken) worden gemaakt. Hiermee zou mogelijk een bezuiniging van 14% op de budgetten, een 
bedrag van in totaal € 397.500, kunnen worden gerealiseerd. 
 
Efficiencyslag “sociale wijkteams” 
De komende jaren gaan we binnen het sociale domein investeren met de inzet van “sociale 
wijkteams” (professionals in de wijken en dorpen). Hierbij is sprake van een rolverandering van de 
overheid alsmede van onze partners. In Deventer bevinden zich betrokken instellingen met 
deskundige professionals. Geheel in lijn met de visie op de decentralisatie van taken en 
verantwoordelijkheden op gebied van ‘zorg, werk en jeugd’, moet voldoende ruimte worden geboden 
aan professionele autonomie en minimale administratieve lasten. Daarbij zien wij op dit moment nog 
een drukte van professionals in de wijken en dorpen. Dat heeft ook te maken met de ruimte die is 
geboden voor het innoveren met diverse aanpakken zoals buurtcoach, presentiewerker, 
wijkopbouwwerk, maatschappelijk werk en zichtbare schakel. Met de “sociale wijkteams”, de 
vervangende structuur, zorgen we voor een andere manier van werken waarin, afgestemd op de 
mogelijkheden in een gezin of van personen, zodanig ondersteuning wordt geboden dat er recht 
wordt gedaan aan de eigen verantwoordelijkheid en de ‘eigen kracht’ van mensen en hun omgeving. 
Wij voorzien dat daarbij een efficiencyslag mogelijk is bij de partners die de sociale wijkteams 
bemensen en dat zou een bezuinigingsmogelijkheid van € 500.000 op de budgetten van deze 
partners kunnen inhouden. Dit zijn de additioneel te verkrijgen middelen. Hierbij wordt er dus van 
uitgegaan dat met de huidige partners, huidige financiële middelen en een efficiencyslag de sociale 
wijkteams geformeerd kunnen worden. Noodzakelijke voorwaarde daarbij is bundeling van budgetten 
(toekomstig budget MEE (bedrag onbekend), toekomstig budget sociale wijkteams (circa € 250.000), 
budget zichtbare schakels (€ 240.0001), budget buurtcoach en budget maatschappelijk werk (€ 1 
miljoen) bij één bestaande uitvoeringspartner. Dit zou via een maatschappelijke aanbesteding kunnen 
geschieden. Er zijn 2 scenario’s denkbaar. De eerste optie is het afwachten van de budgetten die 
gemoeid zijn met de nieuwe taken en vervolgens per 2016 de bezuiniging doorvoeren. Een tweede 
optie is om per 2015 de subsidies met in totaal 500.000 te verminderen. De werkzaamheden vanuit 
de sociale wijkteams die ivm de transities verricht moeten worden zullen vanuit het budget Awbz, 
Jeugdzorg, Partcipatiewet gedekt worden. Op deze wijze kan de te maken efficiency slag gespreid 
worden over meerdere jaren.   
 
Combinatiefunctionarissen 
Ook is het mogelijk om te stoppen met de combinatiefunctionarissen, die zorg dragen voor een 
doorgaande lijn van sport, cultuur en onderwijs voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. 
Dit zou een besparing op kunnen leveren vanaf 2016 van € 395.000. Daarbij verdwijnt eveneens de 
40% subsidie die het Rijk aan dit bedrag toevoegt. Bewoners worden dan zelf verantwoordelijk. Ook 
scholen, sportverenigingen, culturele instellingen of welzijnsinstellingen kunnen initiatieven ontplooien 
richting bewoners. 
 
Buurthuizen/ speeltuinverenigingen 
Een mogelijkheid is om de subsidie aan buurthuizen/ speeltuinvereniging stop te zetten. Binnen de 
gemeentelijke begroting is er dan geen geld meer voor beschikbaar. Hiermee wordt de eigen kracht 
en het zelforganiserend vermogen van inwoners gestimuleerd om, indien de inwoners dit wensen, zelf 
alternatieven voor financiering en/of accommodaties te gaan zoeken. Dat levert een bezuiniging op 
van € 250.000 vanaf 2016 (in lijn met tijdpad project “Samen ruimte geven”). Aandachtspunt bij deze 
mogelijkheid is de communicatie naar de inwoners. Begin 2014 worden de huidige budgetten voor 
WIJ Deventer en de bezuinigingsopgave per wijk-dorp van “samen ruimte geven” gecommuniceerd. 

                                                      
1 Mits dit budget structureel naar de gemeente gaat.  
 



Op basis van deze bedragen gaan inwoners zelf aan de slag. Een verandering van de budgetten, 
kaders, kan gevolgen hebben voor het proces “Samen ruimte geven“.  
 
Bijzonder Zorgteam (BZT) 
Door een goed werkend sociaal wijkteam is het te verwachten dat er op termijn minder mensen bij het 
BZT terecht zullen komen. Hierbij geldt de aanname dat door preventief werken, vroegtijdig 
signaleren en direct helpen zwaardere multiproblematiek kan worden voorkomen. Momenteel wordt € 
200.000 vanuit het participatiebudget (W-deel) besteed aan de financiering van het BZT. Het BZT is 
in de opstartfase en heeft naar verwachting nog 2 jaar nodig om volledig operationeel te worden. 
Naar verwachting is er vanaf 2017 minder financiering nodig door een efficiency operatie. Hiermee 
zou op het budget van € 1,1 miljoen een bezuinigingsrichting van circa 10%, te weten € 100.000, 
mogelijk kunnen zijn. Daarmee valt € 100.000 vrij ten gunste van het participatiebudget en hoeft 
programma 7 € 100.000 minder te putten uit de algemene middelen en kan een bezuiniging van € 
100.000 worden gerealiseerd. Indien er terzijnertijd nog sprake is van geoormerkt budget 
(Werkdeel/participatiebudget) dient deze € 100.000 wel op de juiste wijze te worden verantwoord aan 
het rijk. Dit kan door bijvoorbeeld door een deel van de inzet van het BAD  aan het W-deel toe te 
schrijven .Deze bezuinigingsmogelijkheid is financieel vertaald in programma 7. 
 
 
 
PROGRAMMA 8 
BEZUINIGINGSRICHTINGEN 

Bedrag2 Totaal 

   
1.Stopzetten subsidies doelgroepen  

€ 397.500 
- Stopzetten subsidie Molukse raad € 23.500  
- Stopzetten subsidie COC € 6.000  
- Korting van 10% op subsidie 

vluchtelingenwerk 
€ 19.500  

- Efficiencykorting door fusie steunpunt 
mantelzorg/ vrijwillige thuiszorg met VCD 

€ 75.000  

- Stopzetten subsidie Bureau Slachtofferzorg € 25.500  
- Stopzetten subsidie project alarmering € 48.000  
- Stopzetten voorlichting op scholen over 

alcohol en drugs 
€ 200.000  

2. Efficiencyslag professionals in de wijken  € 500.000 € 500.000 
3. Combinatiefunctionarissen € 395.000 € 395.000 
4. Het stopzetten van resterende subsidie voor 
speeltuinverenigingen en buurthuizen 

€ 250.000 € 250.000 

BZT (financieel vertaald in programma 7)    
   

TOTAAL  € 1.542.500 
 
10% beïnvloedbare begrotingsruimte  
 

  
€ 1.500.0003

 
 
 
 
 
                                                      
2 Voor de subsidies geldt dat er veelal een personele component in zit. Gebruikelijk is om hiervoor frictiekosten op te nemen, 
rekening te houden met een afbouw van de subsidie in redelijke termijn (3 jaar) alsmede rekening te houden met de tijd die 
gemoeid is met het intrekken van verordeningen.  
3 De beïnvloedbare kosten bij programma 8 bedragen 15 mln  waardoor de 10% taakstelling uitkomt op 1,5 mln (ipv de 
oorspronkelijk geraamde 1,7 mln). De beïnvloedbare kosten zijn in 2017 lager dan in 2013 door lagere budgetten agv 
taakstelling KvK 2013, de personele capaciteit die nodig is voor de wettelijke taken, de rijksbesparing vanaf 2015 op de wmo 
van 3 mln en het vervallen van de uitvoering van de wet inburgering. 

 
 



 
PROGRAMMA 9: JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Peuterspelen 
Peuterspelen vormt een essentieel onderdeel van de doorgaande lijn die wij vanuit de visie “Van wieg 
naar werk” met de ketenpartners realiseren. Uit eigen middelen heeft de gemeente € 775.000 
beschikbaar voor de inkoop van kindplekken peuterspelen bij het Kindcentrum (niet zijnde VVE). In 
2013 is circa € 275.000 besteed aan de inkoop van deze kindplekken en circa € 100.000 aan 
handhaving en toezicht. Door deze financiële bijdragen vanuit de gemeente is het mogelijk om 
peuterspelen voor kinderen mogelijk te maken voor maximaal twee dagdelen opvang per week. Het in 
2013 niet bestede bedrag van circa € 400.000 zou op basis van deze ervaring bezuinigd kunnen 
worden. Dit betekent wel dat dit resterende budget niet inzetbaar zou zijn voor de toenemende vraag 
en kostenstijging van VVE. De VVE kindplekken zullen dus binnen het door het rijk vastgestelde 
financiële kader dienen plaats te vinden.  
 
Introductiedagen 
De gemeente verstrekt Saxion jaarlijks € 20.000 subsidie ten behoeve van de organisatie van de 
introductiedagen. Deze subsidie zou kunnen worden beëindigd.  
 
 
 
PROGRAMMA 9 
BEZUINIGINGSRICHTINGEN 

Bedrag Totaal 

   
   
1.Peuterspeelzaalwerk € 400.000 € 400.000 
2. Introductiedagen Saxion € 20.000 € 20.000 
   
TOTAAL  € 420.000 
 
10% beïnvloedbare begrotingsruimte 
 

  
€ 334.000 

 
 

 
 
 


	€ 397.500

