Motie Kadernota 2022

Investeringen in de overhead van de gemeentelijke organisatie te beperken
tot de noodzakelijke investeringen
De gemeenteraad van Westerwolde, in vergadering bijeen op woensdag 7 juli 2021,
Constaterende:







Dat de financiële situatie van de gemeente Westerwolde er niet rooskleurig voor staat.
Dat het college aangeeft dat er vanaf 2022 verdere ombuigingen (oftewel bezuinigingen)
nodig zijn en dat er inkomen verhogende maatregelen nodig zijn om een sluitende begroting
te kunnen realiseren.
Dat ondanks deze financiële situatie er behoorlijke investeringen worden gevraagd in de
overhead van de gemeentelijke organisatie, o.a.
- Investeren in het nieuwe werken (deels thuis en op het werk)
- Investeren in trainingen communicatie, communicatiemiddelen en applicaties
- Investeren in e-diensten, specialistische opleidingen medewerkers burgerzaken
- Investeren in personeelsbeleid en goed werkgeverschap
- Investeren in informatieveiligheidsbeleid en ICT
- Investeren in goede financiële datavoorziening
Dat twee ombuigingsvoorstellen die al in de begrotingsbehandeling van 2019 zijn vastgesteld,
niet zijn gerealiseerd. Er zou namelijk op de post “formatie” 45.000 euro in 2021 structureel
moeten worden bezuinigd. En voor de jaren 2022 t/m 2024 moet er zelfs 145.000, - euro op
deze post worden bezuinigd. Het tweede ombuigingsvoorstel houdt in dat er op de post
“optimaliseren dienstverlening” 60.000, - euro structureel moet worden bezuinigd.

Overwegende:







Dat voor de gevraagde investering de onderbouwing van de noodzakelijkheid ontbreekt.
Dat het niet uit te leggen is aan onze inwoners dat we van hen vragen om nog meer geld af
te dragen en het college aan de andere kant dit soort investeringen doet.
Dat de noodzakelijkheid van deze investeringen onderbouwd dient te worden, hierbij
duidelijk te maken welke investeringen noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke taken te
kunnen voldoen.
Dat er een plan opgesteld dient te worden welke maatregelen er genomen kunnen worden
om bezuinigingen en besparingen te kunnen realiseren op de gemeentelijke organisatie.
Dat in dit plan op basis van een benchmark met andere gemeenten ook de formatie, de inzet
en het materiaal van onze buitendienst, de benodigde bezetting van het college (wethouder
minder), benodigde ondersteuning Gemeenteraad (o.a. fractievergoedingen) en het omlaag
brengen van onze huisvestingskosten wordt betrokken.



Dat de ombuigingsvoorstellen die niet zijn gerealiseerd opgenomen worden in dit plan.

Draagt het college op:









Om op korte termijn een overzicht te verstrekken aan de Raad van de investeringen in de
overhead die op korte termijn noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te
kunnen voldoen.
Alle niet noodzakelijk investeringen op te schorten tot de behandeling van de
begrotingsvergadering in 2021.
Een plan op te stellen met maatregelen die genomen kunnen worden om bezuinigingen en
besparingen te kunnen realiseren op de gemeentelijke organisatie.
Dat in dit plan op basis van een benchmark met andere gemeenten ook de formatie, de inzet
en het materiaal van onze buitendienst, de benodigde bezetting van het college (wethouder
minder), benodigde ondersteuning Gemeenteraad (o.a. fractievergoedingen) en het omlaag
brengen van onze huisvestingskosten wordt betrokken.
De ombuigingsvoorstellen die niet zijn gerealiseerd (op formatie en dienstverlening) op te
nemen in dit plan.
Dit plan ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad bij de behandeling van de begroting
2022 in de begrotingsvergadering in november van dit jaar.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie CDA Westerwolde
Mw. H.M. Hemmen

