
Aanvullend antwoord vragen CDA 
 
Vraag CDA 
Deze begroting heeft het college ook gebruikt om de stand van zaken op te maken van de 
afgelopen vier jaren. Een van de onderdelen daarvan is de opmerking dat in de afgelopen 
vier jaren per saldo voor €14 miljoen is bezuinigd. Dat wordt echter niet verder toegelicht. 
Naar wij aannemen bedoelt het college geen “bezuinigingen” maar “ombuigingen”. Wanneer 
wij de totale lasten van begroting 2011(€ 95,7 mln) vergelijken met die van 2014(€ 102,4 
mln.) zien we per saldo een toename. 
  
Kunt u aangeven uit welke onderdelen uw “ombuiging” bestaat. Waarbij we denken aan: 
verlagen ambities, verminderen van subsidies, verminderingen ambtelijke organisatie, 
wijzigingen financiële uitgangspunten(verlengen afschrijvingstermijnen, versnelde 
afschrijvingen), effecten verkoop gemeentelijk vastgoed, verhogingen van de OZB, 
verhogingen van de overige lasten, etc..). 
In de eerste versie van de beantwoording werd niet ingegaan op de vraag maar verwezen 
naar de begroting. 

Concreet vragen wij u: 

1: is het begrip "ombuiging" niet beter van toepassing dan " bezuiniging"(minder uitgeven) 

2.: Kunt u de 14 miljoen uitsplitsen in categorieën die genoemd zijn in de vraag. 

 
Antwoord 1 
In het spraakgebruik worden de termen ‘bezuinigingen’ en ‘ombuigingen’ vaak als 
inwisselbaar beschouwd. In deze zin is hier voor het woord ‘bezuinigingen’ gekozen. Strikt 
genomen is er sprake geweest van een combinatie van bezuinigingen (minder uitgaven), 
ombuigingen (het anders aanwenden van middelen) en inkomstenverhogingen. 
 
Antwoord 2  
Door de economische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende kortingen op de 
algemene uitkering ontstonden er in deze collegeperiode forse tekorten. Die tekorten zijn 
aanleiding geweest om ingrijpend te bezuinigen. We hebben de raad elke keer geïnformeerd 
over deze tekorten en de oplossingen. In onze opzet hebben we dan ook alleen gegevens 
over de tekorten en over de bezuinigingen. In juni hebben we de raad geïnformeerd over de 
stand van zaken met betrekking tot de bezuinigingen. Als bijlage bij deze begroting is 
vervolgens ook een lijst opgenomen met de concrete acties die worden ingezet om de 
bezuinigingen te realiseren. 
 
Vraag 
Kunnen we de 14 miljoen uitsplitsen in categorieën? 
 
Aanvullend antwoord 
Een indeling in de gevraagde categorieën hebben we niet. Gezocht is naar een oplossing om 
de gevraagde categorieën te benaderen vanuit de begrotingsindeling. Op deze manier 
kunnen we niet alle bezuinigingen in beeld brengen maar het geeft wel een goed beeld van 
de verdeling van de bezuinigingen. Het overzicht sluit ook goed aan bij de gevraagde 
categorieën 


