Tegenbegroting op onderdelen begroting 2019

Incidentele middelen
Besparingen
I1

Lager budget Omgevingsvisie

Bedragen x1000
105

I2

Strakkere prioritering
verkenning
Spoorzone/Hanzeland

200

I3

Evenementen en festivals
structureel financieren

100

ruimtescheppend

405

Bestedingen
I4
I5

Aanplanten extra bomen

Bedragen x1000
pm.

Kindgelden gebruiken voor
armoedebestrijding

300

ruimtevragend

300

Toe te voegen aan algemene
middelen

105

Structurele middelen
Bedragen x1000
200

S1

Inflatiecorrectie OZB nietwoningen

S2

Verhoging OZB van 0,1311%
naar 0,1636%

4.100

S3

Maximeren externe inhuur

3.200

ruimtescheppend

7.500

Bestedingen
S4

Bedragen x1000
4.300

Verlagen afvalstoffenheffing 30
procent

S5

Structurele financiering
participatiefonds

250

S6

Verhogen budget festivals en
evenementen

100

S7

2 fte extra opbouwwerkers

170

S9

Schuldhulpverlening

200

ruimtevragend

5.020

Toe te voegen aan algemene
middelen

2.480

Socialistische Partij
Brammert Geerling
Toelichting
I1: In 2018 kon dit nog met 450.000 af. Het college geeft aan dat de wens van de raad de stad te betrekken
kostenverhogend zou zijn terwijl dit gewoon onderdeel was van de originele planning. Deze post kan daarom door
betere planning en sturing met minder geld toe. Vanwege de overige kostenverhogingen is er wel extra geld
gereserveerd bovenop het budget van 2018.
I2: Door strakkere keuzes en het uitsmeren van het geraamde bedrag over 2 of meer jaren ontstaat een voordeel.
Het vervolg en eventuele aanvullende financiering kan bij de PPN worden afgewogen. Dit betekent dat de
gemeenteraad bij de vaststelling van de visie scherpere keuzes zal moeten maken.
I3: Er is al enkele jaren sprake van een structurele financieringsvraag van 1 ton voor evenementen en festivals.
Door dit structureel te financieren komt een ton van de hiervoor gereserveerde incidentele middelen vrij. De
overige 50.000 incidenteel blijft beschikbaar voor een extra impuls voor culturele festivals.
I4: Het aantal bomen in beheer van de gemeente is in twee jaar tijd, ondanks herplanting, met bijna duizend
gedaald [2015: 73.365 2017: 72.370 Begroting p.355]. In 2019 wordt de Bomenverordening herzien.
Vooruitlopend op een plan voor extra aanplanting wordt hier alvast een p.m. post voor opgenomen.
I5: Door het tekort op extern beschermingsbewind voor een deel uit de algemene middelen te betalen kunnen de
kindgelden gebruikt worden voor de bestrijding van (kinder) armoede.
S1: Door op de OZB-niet woningen net als de overige tarieven de normale inflatiecorrectie van 2,7 i.p.v. 1,7
procent toe te passen worden de inkomsten met 2 ton vergroot.
S2: De OZB is naar haar aard een progressieve belasting. In samenhang met de verlaging van de
afvalstoffenheffing is er de mogelijkheid voor lastenverlichting voor lage en middeninkomens en gaan de meeste
Zwolse huishoudens er financieel op vooruit. Eigenaren van dure woningen krijgen wel een lagere
afvalstoffenheffing, maar gaan per saldo wel iets meer betalen volgens het principe ‘de sterkste schouders de
zwaarste lasten’. In de vergelijking wordt uitgegaan van het verschil in totale gemeentelijke belastingdruk (OZB,
afvalstoffenheffing en rioolheffing). + betekent een lastenverlichting en – een verzwaring ten opzichte van de
plannen van het college in euro’s per jaar.
Huurders
Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

+66,48

+83,10

Koopwoning
WOZ waarde

150.000

200.000

250.000

300.000
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Eenpersoonshuishou +17,73
den

+1,48

– 14,77

– 31,02

– 47,27

Meerpersoonshuish
ouden

+18,10

+1,85

– 14,14

– 30,65

+34,35

S3: De gemeente besteedt op dit moment 18 procent van haar loonsom aan externe inhuur. Dat is te hoog, externe
inhuur is alleen bedoeld voor “piek en ziek” en specialistische kennis en is vaak duurder dan personeel in vaste
dienst. De gemeente moet aansluiten bij de landelijke “Roemernorm” van 10 procent . Hier wordt een reductie
voorgesteld van 4 procent externe inhuur om de organisatie de gelegenheid te geven geleidelijk verandering door
te voeren.
S4:: Door een deel van de afvalstoffenheffing te verwerken in de OZB is er sprake van lastenverlichting voor de
meerderheid van Zwollenaren. Zie S2.
S5: Het in 2017 ingestelde Participatiefonds blijkt een zeer succesvolle en populaire regeling [2017: 2538
toegekende aanvragen. Zie ook de Armoedemonitor 2018 p.30] om participatie op onder andere het gebied van
sport en cultuur te vergroten. Er is nog geld tot halverwege 2019, maar de verwachting is dat dit niet voldoende
zal zijn [Schriftelijke vragen najaarsmoment 2018- SP vraag 32].
S6: De laatste jaren werd dit steeds met incidenteel geld betaald terwijl er duidelijk sprake is van een structurele
financieringsvraag.
S7: Er is langere tijd behoefte aan extra opbouwwerkers in verband met de groei van de stad en om de succesvolle
aanpak in Holtenbroek III en Breecamp Oost breder in te zetten. De 2Fte en geraamde kosten zijn gebaseerd op
onderzoek van het college [Informatienota Beantwoording moties opbouwwerk (M-14 Perspectiefnota 2018-2021
& M-12 Begroting 2018]
S8: Schulden zijn een groot maatschappelijk probleem. De aanpak van schulden kampt nu geregeld met tekorten
en er is extra inzet nodig.

