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Inleiding
De gemeente Dronten heeft in de periode tussen 7 maart en 1 april 2011 de inwoners
geraadpleegd over de financiële keuzes waar de gemeente de komende periode voor staat.
Dit heeft de gemeente gedaan door de inwoners te vragen mee te denken via de website
www.begrotingswijzer.nl .
De BegrotingsWijzer is een digitaal instrument, ontwikkeld door het Instituut voor Publiek en
Politiek (IPP). De ontwikkeling van de BegrotingsWijzer is mede gefinancierd door In actie
met burgers! (VNG en BZK). De BegrotingsWijzer wordt op maat gemaakt voor de
gemeente, op basis van een vereenvoudigde begroting die de gemeente zelf samenstelt.
De gemeente Dronten moet de komende jaren ruimte zoeken in haar begroting. Het Rijk
heeft namelijk flinke bezuinigingen aangekondigd. Als er niets gaat veranderen, dan heeft de
gemeente Dronten in 2015 een tekort op de begroting van 4,8 miljoen euro. Daar moet iets
aan gedaan worden. De gemeente zoekt al binnen haar eigen organisatie naar 1,8 miljoen
euro aan bezuinigingen door het werk efficiënter en met minder mensen te doen.
Maar dat is nog niet genoeg. Er moet nog 3 miljoen aan extra bezuinigingen gevonden
worden. Of er moeten meer inkomsten komen. Dat kan niet zonder dat de burger er iets van
merkt. Daarom werden de burgers van Dronten gevraagd om mee te denken, via de
BegrotingsWijzer.
Inwoners konden uitgaven van de gemeente letterlijk schuiven naar meer of minder
bezuinigen (21 posten) en in het geval van ‘inkomsten’ kon gekozen worden om meer of
minder extra inkomsten te genereren (3 posten). Ook kon men een eigen plan indienen.
De BegrotingsWijzer van de gemeente Dronten was toegankelijk vanuit de website van de
gemeente en via de website www.begrotingswijzer.nl . Om de BegrotingsWijzer onder de
aandacht te brengen, is in de media op verschillende manieren aandacht besteed aan dit
instrument. In de tijd dat de BegrotingsWijzer online was, hebben 1.616 mensen de website
bezocht, waarvan 529 deelnemers de BegrotingsWijzer volledig hebben ingevuld en ruim 3
miljoen euro aan bezuinigingen ingediend.

In de rapportage worden eerst de resultaten in grote lijnen geschetst. Vervolgens worden de
resultaten per programma weergegeven. De bezuinigingen worden ook gegroepeerd per
thema: voorzieningen, ruimte of sociaal,. En tenslotte wordt de top tien gegeven van de
punten uit de eigen plannen en worden een paar opvallende eigen plannen genoemd.
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Algemene gegevens

Aantal bezoekers op de website

1.616

Aantal bezoekers dat een sluitende begroting heeft ingediend.

529

Aantal bezoekers dat een sluitende begroting heeft ingediend, maar geen
eigen plan heeft ingediend.

338

Aantal bezoekers die één of meer plannen hebben ingediend of
opmerkingen hebben gemaakt

216

Aantal bezoekers die hun e-mailadres hebben ingevuld

192

Bezoekers per dag

Bezoekers BegrotingsWijzer van 7 maart tot 1 april
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In totaal waren er 1.616 bezoekers, die gemiddeld ongeveer 12 minuten op de site bleven.
Ongeveer 1 op de 10 bezoekers haakte overigens snel na het openen af. Duidelijk te zien is
het effect van een huis-aan-huis brief, die 21 en 22 maart bezorgd werd. 529 bezoekers
hebben een sluitende begroting ingediend. De statistieken per begrotingspost zijn op deze
529 bezoekers gebaseerd.
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Resultatenoverzicht

In de BegrotingsWijzer van Dronten konden de deelnemers bezuinigen op 21 verschillende
posten. Elke post had een schuifje. Deelnemers konden dit schuifje bewegen en zelf een
bedrag voor bezuiniging voorstellen. De schuifjes stonden standaard op € 0 (niets
bezuinigen) en gingen afhankelijk van de post tot het maximale bedrag dat op één post kon
worden bezuinigd, variërend van €12.000- tot € 900.000,-.

Uitgaven
Op welke posten worden bezuinigingen voorgesteld?
Op alle posten werd gemiddeld veel bezuinigd. Maar op onderwijshuisvesting,
leerlingenzorg, maatschappelijke dienstverlening en invalidenparkeerkaarten worden
gemiddeld door minder deelnemers aan de bezuinigingen voorgesteld dan op de
kunstzinnige vorming en de bibliotheek, waarvoor bijna alle deelnemers een bezuiniging
voorstelden.
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Alle voorgestelde bezuinigingen op een rij, afgezet tegen de mogelijke bezuinigingen, levert
het volgende beeld op. In blauw (de onderste streep) staan de mogelijke bezuinigingen
aangegeven. In rood (de bovenste streep) wordt aangegeven welke bezuinigingen
gemiddeld door de deelnemers aan BegrotingsWijzer de noodzakelijk worden geacht om de
begroting sluitend te krijgen. Per post wordt dit hierna verder uitgewerkt.

Gemiddelde bezuinigingen
tegenover de mogelijkheden
€ 706.329

Centrum kunstzinnige vorming

€ 553.964

Bibliotheek
€ 256.800

Onderhoud wegen
Theater de Meerpaal
Minimabeleid bijzondere bijstand
Wet maatschappelijke ondersteuning
Minimabeleid bijzondere regelingen

€ 110.527
€ 250.000
€ 68.987
€ 130.000

Sportsubsidies

€ 58.708
€ 100.000

Welstand
Veiligheidsregio
Maatschappelijke Dienstverlening
logopedie
Leerlingenzorg

€ 53.818
€ 90.000
€ 51.990
€ 120.000
€ 46.740
€ 60.000
€ 43.556
€ 100.000
€ 36.233
€ 80.000
€ 32.030
€ 50.000
€ 29.618
€ 70.000

Jeugd- en jongerenwerk

€ 23.138
€ 50.000

Onderwijshuisvesting

€ 22.991
€ 50.000

Subsidies bevordering recreatie

€ 500.000

€ 112.188
€ 220.000

€ 68.591
€ 100.000

Onderhoud openbaar groen

€ 900.000

€ 115.479
€ 160.000

Openbare verlichting

Zwembaden

€ 900.000

€ 18.770
€ 30.000

Invalidenparkeerkaart

€ 8.129
€ 15.000

Weekmarkten

€ 6.738
€ 12.000
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Inkomsten
Bij de mogelijkheden om de inkomsten te verhogen denkt men het eerst aan de
toeristenbelasting en het laatst aan de onroerendezaakbelasting.

En bij de toeristenbelasting worden ook de grootste inkomstenverbeteringen voorgesteld,
terwijl er bij de onroerendezaakbelasting een grotere mogelijkheid was tot extra inkomsten.
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Resultaten per programma
Hieronder vindt u de resultaten van de BegrotingsWijzer Dronten per programma.

Uitgaven
Programma 1 veiligheid

begroting: 2.504.000

De gemeente werkt samen met brandweer, politie en GGD, maar ook met inwoners, bedrijven en
instellingen. Wij controleren gebouwen op brandveiligheid en zorgen dat we goed voorbereid zijn
op rampen of zware ongevallen.

Bezuinigingsvoorstel: Bijdrage veiligheidsregio
De brandweer van de gemeente Dronten hoort bij de veiligheidsregio Flevoland. Deze
veiligheidsregio kan de komende jaren 3% bezuinigen (= € 45.000) zonder dat dit gevolgen heeft voor
de brandweer in Dronten. De maximale bezuiniging betekent dat het aantal brandweerlieden
vermindert en ook dat het bij een brandmelding soms langer duurt voor de brandweer ter plaatse is.
De maximale bezuiniging is alleen mogelijk als alle gemeenten binnen de veiligheidsregio akkoord
gaan.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 100.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

72,8%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 43.556

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 59.847
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Programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat

begroting: 6.544.000

De gemeente Dronten is qua oppervlakte een van de grootste gemeenten van Nederland. Dit
betekent dat we veel wegen, bruggen en bermen hebben die onderhouden moeten worden. Ook
de openbare verlichting valt onder dit programma.

Bezuinigingsvoorstel: Budget onderhoud wegen
Veel wegen in Dronten zijn verouderd. De gemeente is van plan de komende jaren extra geld uit te
geven voor vernieuwing van de wegen. Hierop bezuinigen betekent dat de kwaliteit van de wegen
binnen enkele jaren slechter wordt, met kans op schade aan voertuigen van weggebruikers.
Bezuinigen op deze post betekent verder dat er voorlopig geen geld is om de tegelfietspaden te
vervangen voor beton en om zachte bermen te verstevigen.

Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 500.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

85,8%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 256.800

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 299.222

Bezuinigingsvoorstel: Budget openbare verlichting
Nu is de straatverlichting in Dronten geel. De gemeente wil dit vervangen door wit licht, omdat dit
beter is voor de sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Als hierop wordt bezuinigd, dan kan wit licht
minder snel worden ingevoerd. Ook eventuele invoering van LED-verlichting wordt lastiger.

Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 100.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

85,8%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 68.591

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 79.922
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Bezuinigingsvoorstel: Invalidenparkeerkaart kostendekkend tarief
Veel mensen in Dronten hebben recht op een invalidenparkeerkaart. De invalideparkeerkaarten
kosten de gemeente geld. We kunnen de invalidenparkeerkaart duurder maken om deze kosten te
dekken.

Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 15.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

68,4%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 8.129

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 11.880

Programma 3 economische zaken

begroting: 638.000

Een van de taken van de gemeente is het stimuleren van de lokale economie. Daarvoor overlegt de
gemeente met de ondernemers in Dronten. Er worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld en
we ondersteunen startende ondernemers. Ook de weekmarkten en standplaatsen vallen onder dit
programma.

Bezuinigingsvoorstel: Weekmarkten
Dronten heeft in drie kernen een weekmarkt. De gemeente geeft daar meer geld aan uit (voor de
marktmeester en de schoonmakers etc.) dan ze binnenkrijgt aan marktgeld (dat is geld dat
marktkooplui betalen om op de markt te mogen staan). We kunnen de markten verzelfstandigen of
de tarieven verhogen. Marktkooplui moeten dan meer gaan betalen voor hun standplek. Misschien
zullen er kraampjes verdwijnen.

Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 12.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

71,3%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 6.738

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 9.454
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Programma 4 onderwijs

begroting: 4.901.000

De gemeente moet ervoor zorgen dat er goede, veilige en ruime schoolgebouwen zijn. De
gemeente betaalt ook mee aan het vervoer van speciale groepen leerlingen die buiten Dronten
naar school moeten. Verder werkt de gemeente aan de ontwikkeling van brede scholen en
passend onderwijs

Bezuinigingsvoorstel: Logopedie
De gemeente zorgt ervoor dat kinderen gratis getest worden op spraak- en taalproblemen
(logopedie). Logopedie zit echter in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente kan dus
stoppen met deze gratis testen. Dat heeft wel een risico: bij sommige zorgverzekeringen is het zo dat
je eerst zelf de kosten moet betalen en het bedrag pas later terugkrijgt. Voor mensen met een laag
inkomen kan dat een probleem zijn. Zij zullen hun kind dus misschien niet meer laten testen.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 50.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

75,0%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 32.030

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 42.680

Bezuinigingsvoorstel: Leerlingenzorg
Leerlingenzorg gaat over extra begeleiding voor kinderen met problemen. Scholen krijgen hier
subsidie voor van het Rijk, maar ook van de gemeente. De gemeente kan hierop bezuinigen. Dat
heeft als gevolg dat er minder gedaan kan worden aan problemen thuis of op school (verzuim) en dat
die problemen misschien erger worden. Ook de eigen bijdrage voor ouders kan hoger worden, of er
ontstaan wachtlijsten.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 70.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

64,7%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 29.618

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 45.813
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Bezuinigingsvoorstel: Onderwijshuisvesting
De gemeente moet zorgen dat er voldoende goede schoolgebouwen zijn. Dronten geeft hier meer
geld aan uit dan volgens de wet verplicht is. De gemeente kan hier dus op bezuinigen. Dat kan
betekenen dat er noodlokalen worden geplaatst of dat kinderen bij groei van de school in een ander
schoolgebouw terechtkomen. Ook zullen de gebouwen er over het algemeen minder netjes uitzien.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 50.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

64,1%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 22.991

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 35.877

Programma 5 cultuur

begroting: 7.984.000

De gemeente geeft subsidie aan organisaties als de bibliotheek, het centrum voor kunstzinnige
vorming (CKV) en theater de Meerpaal.

Bezuinigingsvoorstel: CKV
Het Centrum voor kunstzinnige vorming (CKV) krijgt subsidie van de gemeente. De gemeente kan de
subsidie verlagen. Dat betekent dat de muzieklessen en andere cursussen op het gebied van kunst en
cultuur duurder zullen worden. Ook zal er minder keuze zijn. Als de gemeente helemaal geen
subsidie meer geeft, zal het CKV misschien verdwijnen.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 900.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

99,4%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 706.329

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 710.357
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Bezuinigingsvoorstel: Bibliotheek
De Flevomeerbibliotheek heeft vestigingen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. De bibliotheek
krijgt subsidie van de gemeente. De gemeente kan minder subsidie geven of zelfs helemaal stoppen
met de subsidie. Dat betekent dat het lidmaatschap duurder wordt en dat de bibliotheek minder
nieuwe boeken kan kopen. Ook zal de bibliotheek minder lang open zijn. Er is kans dat er vestigingen
dicht moeten.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 900.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

95,1%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 553.964

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 582.598

Bezuinigingsvoorstel: Theater de Meerpaal
Theater de Meerpaal krijgt subsidie van de gemeente. Minder of geen subsidie kan verschillende
gevolgen hebben: de toegangskaartjes worden duurder, de programmering wordt anders, of er
komen minder voorstellingen. Het theater zal meer commerciële activiteiten moeten uitvoeren.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 160.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

91,9%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 115.479

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 125.696
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Programma 6 welzijn & wijkbeheer

begroting: 4.201.000

De gemeente geeft subsidie aan organisaties als de Meerpaal en MDF (maatschappelijke
dienstverlening Flevoland). Zij organiseren activiteiten voor jong en oud.
Bij wijkbeheer hoort het netjes houden van plantsoenen, parken en speelvoorzieningen. Soms ook
het aanleggen van nieuwe speelvoorzieningen. Ook is er per wijk een geldbedrag voor kleine
verbeteringen.

Bezuinigingsvoorstel: Onderhoud openbaar groen
De gemeente geeft geld uit aan het onderhoud van openbaar groen langs toegangswegen en in
wijken. Wanneer de gemeente hierop bezuinigt, verandert het dorpsbeeld: minder rijk bloeiende
beplanting, hogere grasgroei en meer onkruid.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 120.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

71,1%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 51.990

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 73.146

Bezuinigingsvoorstel: Jeugd- en jongerenwerk
Jongeren met problemen kunnen hulp krijgen via school, de GGD en Icare. De gemeente geeft
hiervoor subsidie. Als de gemeente hierop bezuinigt, is er minder hulp of duurdere hulp. Ouders
moeten dan meer zelf betalen of de kinderen worden minder snel geholpen.
De gemeente geeft ook geld voor activiteiten waarbij kinderen en jongeren met elkaar plezier
kunnen maken. Minder geld voor het jongerenwerk betekent dat er minder te doen is in Dronten of
dat een hogere eigen bijdrage wordt gevraagd.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 50.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

70,3%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 23.138

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 32.903
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Programma 7 sport & recreatie

begroting: 3.300.000

De gemeente geeft subsidie aan sportverenigingen. Daardoor is het niet zo duur om lid te worden
van een sportvereniging. Voor de meeste van de sportterreinen en sportzalen zorgt de gemeente
dat ze worden schoongehouden, geschilderd, etc. De gemeente betaalt een bedrijf om de
sportvoorzieningen te beheren. Op het gebied van toerisme en recreatie geeft de gemeente
subsidie aan de VVV en aan initiatieven als de ‘Flevoboulevard’.

Bezuinigingsvoorstel: Sportsubsidies, exploitatie en huurtarieven
1. Voor sommige activiteiten kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen bij de gemeente. Als de
gemeente op deze post bezuinigt (€ 20.000), wordt het beschikbare budget kleiner.
2. De gemeente vraagt nu weinig huur voor het gebruik van sportgebouwen. De gemeente kan hier
meer geld voor gaan vragen (€ 80.000). Verenigingen moeten hun lidmaatschap dan
waarschijnlijk duurder maken.

Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 100.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

82,8%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 58.708

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 70.906

Bezuinigingsvoorstel: Zwembaden in twee kernen
De buitenbaden in Dronten (de Alk in Biddinghuizen en De Abelen in Swifterbant) worden voor een
groot deel betaald door de gemeente (onderhoud, beheer, toezicht). Wanneer we de buitenbaden
sluiten of overdragen aan de vereniging Dorpsbelangen of aan een commercieel bedrijf, scheelt dat
de gemeente geld. Wellicht worden de kaartjes dan wel duurder, of zijn de buitenbaden minder vaak
open.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 90.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

78,4%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 53.818

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 68.601
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Bezuinigingsvoorstel: Subsidies bevordering recreatie
De gemeente geeft subsidie aan het STIP/VVV in Dronten en aan initiatieven als de Flevoboulevard.
Het verlagen van deze subsidies kan leiden tot sluiting van het VVV-kantoor en het kan betekenen
dat er in de toekomst minder toeristen naar Dronten komen.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 30.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

76,0%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 18.770

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 24.700

Programma 8 sociale voorzieningen

begroting: 24.712.000

De gemeente geeft uitkeringen aan mensen zonder werk, en helpt mensen als ze een laag
inkomen hebben. Voor mensen met een handicap regelt de gemeente hulp in de huishouding, een
lift in huis, een rolstoel, etc. De gemeente houdt toezicht op de kinderopvang en peuterspeelzalen
en betaalt er aan mee. De gemeente geeft ook geld aan Impact (de sociale werkvoorziening).
Impact biedt werk voor kwetsbare mensen die anders thuis zouden zitten.

Bezuinigingsvoorstel: WMO: huishoudelijke hulp & verstrekkingen
De gemeente regelt huishoudelijke ondersteuning voor mensen die zorg nodig hebben. De gemeente
kan op deze post bezuinigen. Dat betekent dat mensen die zorg nodig hebben minder uren hulp
krijgen, of een hogere eigen bijdrage moeten betalen voor bijvoorbeeld een rollator.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 250.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

77,5%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 110.527

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 142.607
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Bezuinigingsvoorstel: Minimabeleid bijzondere bijstand
Mensen met een laag inkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke uitgaven
zoals ziektekosten, brillen etc. Als mensen al lange tijd een laag inkomen hebben, kunnen ze
bovendien één keer per jaar wat extra geld krijgen van de gemeente. De gemeente kan op deze post
bezuinigen. De bijzondere bijstand wordt dan teruggebracht naar het wettelijk minimum.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 220.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

79,2%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 112.188

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 141.641

Bezuinigingsvoorstel: Minimabeleid bijzondere regelingen
Personen in een huishouden met een laag inkomen kunnen een bijdrage aanvragen voor diverse
activiteiten op het gebied van cultuur, sport en recreatie. Ook kunnen minima een bijdrage
ontvangen in de aankoop van duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine. De gemeente kan
besluiten hier geen geld meer aan uit te geven.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 130.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

78,8%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 68.987

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 87.516

Bezuinigingsvoorstel: Subsidie aan Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
De gemeente Dronten geeft subsidie aan Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). Het
MDF biedt maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en sociale raadslieden. De gemeente kan
minder subsidie geven. Daardoor kunnen er wachtlijsten ontstaan bij MDF. Mensen met problemen
worden minder snel geholpen. Het risico is dat meer relatieproblemen uit de hand lopen en dat meer
mensen hun huis worden uitgezet.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 80.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

68,4%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 36.233

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 52.948
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Programma 9 volksgezondheid & milieu

begroting: 9.998.000

Het zorgaanbod in Dronten is sterk verbeterd door de komst van een polikliniek. De GGD krijgt
geld van de gemeente om zorg te verlenen aan kinderen van 0 tot 19 jaar. De gemeente zorgt dat
de riolering goed werkt en dat het afval gescheiden wordt ingezameld. De gemeente verleent
milieuvergunningen en heeft twee toezichthouders in dienst.
De kosten voor afval en riool worden aan de burgers doorberekend. De overige kosten zijn
voornamelijk verplichte uitgaven. Binnen dit programma zijn dus geen bezuinigingsmogelijkheden
opgenomen.

Voor dit programma werden geen bezuinigingsvoorstellen voorgelegd.

Programma 10 algemeen bestuur / bedrijfsvoering
3.717.000

begroting:

Onder dit programma vallen de kosten voor communicatie en dienstverlening: de gemeente
beantwoordt uw vragen via internet, telefoon en bij de balie, verstrekt vergunningen en zorgt
voor het verlengen van uw paspoort of rijbewijs.
Ook de kosten voor de interne bedrijfsvoering van de gemeente vallen onder dit programma.
Daar bezuinigt de gemeente zelf al 1,8 miljoen op.

Op de interne bedrijfsvoering wordt € 1,8 miljoen bezuinigd. Deze bezuinigingen hebben in principe
geen gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de burger. Voor dit programma zijn in deze
BegrotingsWijzer geen verdere bezuinigingsvoorstellen voorgelegd.

17

Programma 11 ruimtelijke ordening

begroting: 6.466.000

De gemeente wil dat iedereen, arm en rijk, een passende woning kan vinden in Dronten. De
gemeente bekijkt daarom regelmatig welk soort huizen erbij moet komen. De gemeente geeft geld
uit aan nieuwe huizenprojecten zoals het Hanzekwartier.

Bezuinigingsvoorstel: Welstand
De welstandscommissie Het Oversticht beoordeelt of een gepland bouwwerk mooi in de omgeving
past. De gemeente kan hierop bezuinigen door minder plannen aan deze commissie voor te leggen.
Het gevolg kan zijn dat er meer huizen worden gebouwd die niet goed passen bij de omliggende
gebouwen.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden bezuinigen van € 0 tot € 60.000

Percentage invullers dat bezuinigt op deze post

88,8%

Gemiddeld bezuinigd bedrag

€ 46.740

Gemiddeld bezuinigd bedrag onder de mensen die
deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 52.608
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Inkomsten
Inkomsten

begroting: € 71.965.000

De gemeente geeft niet alleen geld uit, maar krijgt ook geld binnen:
12. Uitkeringen van het Rijk
€ 46.666.000
De gemeente krijgt elk jaar geld van het Rijk: de ‘algemene uitkering’. Gemeenten mogen zelf
bepalen hoe zij dit geld besteden.
De gemeente ontvangt ook geld van het Rijk voor verplichte uitgaven, bijvoorbeeld voor
uitkeringen. Daar kan de gemeente niet op bezuinigen.
13. Onroerendezaakbelasting
€ 7.640.000
Onroerendezaakbelasting (OZB) is belasting op huizen en bedrijfspanden. Iedere eigenaar van
een woning (of eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand) moet OZB betalen aan de gemeente.
14. Afvalstoffenheffing en rioolheffing
€ 7.798.000
Inwoners en bedrijven betalen de gemeente voor het ophalen van vuilnis en het
rioolonderhoud, via de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dat is een kostendekkend tarief.
15. Leges en overige inkomsten
€ 9.861.000
Voor bepaalde diensten worden ‘leges’ opgelegd. Dat betekent dat je daarvoor moet betalen.
Bijvoorbeeld voor een vergunning, een paspoort of rijbewijs. Ook is er hondenbelasting en
toeristenbelasting. Dat levert de gemeente ook geld op. De overige inkomsten van de
gemeente zijn onder andere huuropbrengsten, rente, dividend en onttrekkingen aan reserves
en voorzieningen.

Voorstel verhoging onroerendezaakbelasting (OZB)
De OZB is een belasting voor woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden. De gemeente kan
de OZB verhogen. De gemeente krijgt dan extra inkomsten binnen, waardoor op andere zaken
minder bezuinigd hoeft te worden. Verhoging van de OZB betekent dat huiseigenaren meer OZB
moeten betalen dan nu het geval is.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden extra onroerendezaakbelasting vragen van € 0 tot € 600.000

Percentage invullers dat extra inkomsten vraagt op
deze post
Gemiddeld extra gevraagd bedrag
Gemiddeld extra gevraagd bedrag onder de mensen
die deze post gekozen hebben om te bezuinigen

64,3%
€ 203.009
€ 315.859
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Voorstel verhoging toeristenbelasting
Toeristenbelasting wordt geheven voor nachtelijk verblijf van toeristen in Dronten. De eigenaar van
het hotel of pension waar de toerist verblijft, moet deze belasting betalen aan de gemeente. Het
huidige tarief is € 0,80 per nacht. Uit landelijk onderzoek blijkt dat recreatieondernemers veel hogere
tarieven aan toeristen doorberekenen. De gemeente kan dus ook een hoger tarief vragen van de
ondernemers. De maximale verhoging betekent een tarief van € 1,40 per nacht.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden extra toeristenbelasting vragen van € 0 tot € 450.000

Percentage invullers dat extra inkomsten vraagt op
deze post
Gemiddeld extra gevraagd bedrag

84,1%

Gemiddeld extra gevraagd bedrag onder de mensen
die deze post gekozen hebben om te bezuinigen

€ 375.175

€ 315.601

Voorstel verhoging hondenbelasting
Dit is een belasting die wordt geheven op het houden van een hond binnen de gemeente. De
gemeente kan deze belasting verhogen. Dat levert extra inkomsten op, waardoor op andere zaken
minder bezuinigd hoeft te worden. Verhoging van de belasting betekent dat eigenaren van een hond
meer geld moeten betalen aan de gemeente.
Wat is er ingevuld?

Inwoners konden extra hondenbelasting vragen van € 0 tot € 50.000

Percentage invullers dat extra inkomsten vraagt op
deze post
Gemiddeld extra gevraagd bedrag
Gemiddeld extra gevraagd bedrag onder de mensen
die deze post gekozen hebben om te bezuinigen

71,1%
€ 30.027
€ 42.245
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Bezuinigingen / extra inkomsten per thema
De bezuinigingen die werden voorgelegd zijn in te delen naar thema: voorzieningen, ruimte, of
sociaal. Daarnaast staan natuurlijk de mogelijke extra inkomsten.
De voorgestelde bezuinigingen betroffen het meest de voorzieningen in Dronten. Hierop kon tot
€ 2.392.000 bezuinigd worden. En hierop werd ook het meest bezuinigd.
Them a voorzieningen

voorgestelde
bezuiniging
67%
€ 1.603.491

Op de thema’s sociaal en ruimte kon minder bezuinigd worden, respectievelijk € 815.000 en
€ 780.000. En hier werd ook minder op bezuinigd.
Them a sociaal

voorgestelde
bezuiniging 49%
€ 397.172
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Them a ruim te

voorgestelde
bezuiniging
54%
€ 424.121

Er werden mogelijkheden geschetst voor extra inkomsten tot € 1.100.000. Om de begroting sluitend
te krijgen werd hier door de invullers van de BegrotingsWijzer voor de helft van gebruik van gemaakt.
Inkom sten

voorgestelde
extra
inkomsten 50%
van
mogelijkheden
€ 548.637

In overzicht per thema:

mogelijk

Bezuiniging/
extra
inkomsten

niet benut

thema ruimte

780.000

424.121

355.879

thema sociaal

815.000

397.712

417.288

thema voorzieningen

2.392.000

1.603.491

788.509

inkomsten

1.100.000

548.637

551.363
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Overzicht eigen plannen
Top tien eigen plannen:
1. Invoeren van kattenbelasting

21x

2. Cultuur, sport en recreatie moeten zonder subsidie van de gemeente kunnen,
de kosten laten dragen door de gebruikers, meer vrijwilligers, commerciëler

16x

3. Werkzoekenden/mensen in de bijstand inzetten bij wijkbeheer
of vrijwilligerswerk

14x

4. Parkeergeld gaan heffen in het centrum

12x

5. Groenstroken aan bewoners verkopen/in bruikleen

11x

6. Minder inhuur van externe adviesbureau’s / minder ambtenaren

11x

7. Burgers zelf verantwoordelijk maken voor hun straat/wijk
(groenonderhoud/gladheidbestrijding/veiligheid)

10x

8. Afvalinzameling uitbesteden aan flevocollect

8x

9. Minder kunstwerken zowel binnen als buiten de bebouwde kom

7x

10. Straatverlichting, minder lantaarnpalen en minder laten branden

6x

Opvallende eigen plannen:
- Marktplaats op de gemeentewerf: verkopen van ingeleverde goederen
- Flitspalen binnen de bebouwde kom
- Drempels uit wegen verwijderen, dit scheelt in onderhoudskosten
- Laat ouders het vervoer van kinderen naar bijzondere scholen zelf regelen, net als de ouders in het
buitengebied, en geef evt. een kleine compensatie.
- Extra winstbelasting voor bedrijven in de logistieke/productie sector die economisch voordeel
hebben bij de centrale ligging van Dronten. Deze bedrijven leggen een zware druk op het
wegennetwerk van Dronten.
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