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 Onderwerp Voorgestelde bezuinigingen collegeprogramma 2006-2010 en programmabegroting 
2007 

  

 Geachte heer/mevrouw , 
 

 Bijlage(n): -- 
 

In het u toegezonden collegeprogramma 2006-2010 stellen wij voor om op een tweetal 
terreinen te bezuinigen, te weten : 
 

- de schoolbegeleiding (met ingang van het jaar 2008 een structurele bezuiniging 
van � 31.000,--) 

- het maatschappelijk werk (met ingang van het jaar 2008 een structurele bezuini-
ging van � 27.000,--) 

 
In het financiële beeld van de gemeente zijn deze bezuinigingen noodzakelijk om te ko-
men tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. 
 
De voorgestelde bezuinigingen hebben maatschappelijke effecten op de desbetreffende 
deelgebieden. Wij hebben tijdens de commissievergadering d.d. 5 oktober 2006 goed 
naar de insprekers en naar u geluisterd. Wij hebben hieruit de conclusie getrokken dat 
deze voorgestelde bezuinigingen niet op uw steun mogen rekenen. Wij hebben daarom 
besloten deze voorstellen terug te nemen.  
Ons probleem daarbij is dat hierdoor in de jaren 2008 en 2009 een tekort in de begroting 
zou ontstaan, waarvoor structurele dekking moet worden gevonden. Wij willen op dit mo-
ment geen geweld doen aan ons uitgangspunt van een “structureel sluitende begroting”.  
 
Daarom vragen wij u ons enige tijd te geven om structurele middelen te vinden om deze 
voorgestelde bezuinigingen te laten vervallen. Met andere woorden het ongedaan maken 
van deze bezuinigingen is onze eerste prioriteit en deze komen dan ook op de plaatsen 1 
en 2 van de structurele wensenlijst zoals deze gepresenteerd is in het collegeprogramma. 
  
De financiën van de gemeente zijn constant aan wijzigingen onderhevig. Zodra er structu-
rele ruimte ontstaat zullen wij u voorstellen om de hier genoemde bezuinigingen terug te 
draaien. In het vinden van structurele ruimte nodigen wij uw raad uit om mee te denken in 
het omwisselen van oud beleid in nieuw beleid zodat enige structurele ruimte kan ont-
staan. 
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Formeel betekent dit dat nu de bezuinigingen in stand blijven tot het moment dat er alter- 
natieve dekking voor het terugdraaien van de voorgestelde bezuinigingen is gevonden. 
 
Wij vragen u bij de behandeling van het collegeprogramma 2006-2010 en de programma-
begroting 2007 rekening te houden met ons voornemen.  
 
Het college neemt de resultaatverplichting op zich om binnen 6 maanden alternatieve 
structurele dekking aan te dragen om de voorgestelde bezuinigingen (ingaande het jaar 
2008)  terug te draaien. 
 
 
Hoogachtend, 
 
het college van Dronten 
 
 
 
 
mr. A.B.L. de Jonge      drs. G.K. Zijlstra 
burgemeester       secretaris  
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