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RAADSïNFORMATiEinzake beknopte analyse regeer- en gedoogakkoord
VVD, CDA en PVV

Samenvatting
Op 30 september 2010 zijn de partijen W D , CDA en PVVeen regeer- en
gedoogakkoord overeengekomen. Bij dit raadsvoorstel Iseen beknopte analyse
gevoegd van het regeer- en gedoogakkoord. Daar waar mogelijk zijn Indeze
analyse de consequenties voor de gemeente Dordrecht en de te nemen acties
benoemd. Vooralsnog lijkt het scenario € 20 miljoen reëel te zijn om de
bezuinigingsmaatregelen uit het rijk te kunnen opvangen, Uwordt voorgesteld
kennis te nemen van de bijgevoegde analyse en de huidige bezuinigingsvoorstellen
zoals deze in november bij de begrotingbehandeling Inuw raad te handhaven. Een
eventuele herijking van de bezuinigingsvoorstellen als gevolg van het regeer- en
gedoogakkoord kan plaatsvinden bij de Kadernota 2012 omdat het regeer- en
gedoogakkoord dan nader uitgewerkt is.
1. Wat is de aanleiding?
Op 30 september 2010 zijn de partijen VVD,CDA en PVVeen regeer- en
gedoogakkoord overeen gekomen. Gedoogsteun wordt door de PVVverleend op de
terreinen immigratie, veiligheid,ouderenzorg enfinanciën. In het regeer- en
gedoogakkoord worden voorstellen c.q. maatregelen aangekondigd die het nieuwe
kabinet in haar komende regeerperiode wil nemen. Eenaantal van deze voorstellen
- waaronder de bezuinigingsmaatregelen - raakt direct de gemeente Dordrecht.
Daarom isop basis van het regeer- en gedoogakkoord een beknopte analyse
gemaakt over de consequenties van het gedoog- en regeerakkoord voor de
gemeente Dordrecht heeft. Hierbij moet vermeld worden dat veel voorstellen nog
een nadere uitwerking van het rijk vragen voordat de precieze gevolgen voor
gemeente Dordrecht geduid kunnen worden.
2. Wat willen we bereiken?
Wewillen proactief reageren op de ontwikkelingen uit onze omgeving zodat we
tijdig gesteld staan voor onder meer detaken die, als gevolg van decentralisaties,
op ons afkomen,
3. Wat gaan w e daarvoor doen?
We hebben nu een eerste analyse van het regeer- en gedoogakkoord gemaakt, We
zullen de nadere uitwerking van deze akkoorden door het rijk op de voet volgen.
Daar waar nodig zuilen wij trachten de uitwerkingen vanuit het rijk te beïnvloeden,
al dan niet via deVNG en G32. Deze lobbylijnen zijn ook in de bijgevoegde analyse
aangegeven. Daar waar mogelijk hebben wij reeds de consequenties en eventueel
te ondernemen actie voor onze gemeente benoemd.
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Op voorhand Isduidelijk dat er een aantal decentralisaties aankomen,onder meer
op het terrein van Jeugdzorg, WMO,AWBZ en vla één regeling voor de onderkant
van de arbeidsmarkt. Wij zijn een voorstander van het beleggen van taken zo dicht
mogelijk bij de mensen die het betreft, De voorstellen vanuit het rijk voor het
decentraliseren van taken richting gemeenten onderschrijven wij dan ook* Wel
hanteren we drie condities voor het laten slagen van deze decentralisaties;
- meer beleidsvrijheid;
- meer bestedingsruimte;
- minder administratieve lasten.
Gezien het feit dat devoorstellen voor decentralisatie nu vooral financieel zijn
ingestoken, maken wij ons zorgen of aan deze condities voldaan gaat worden.Via
de lobby van VNG willen wij onze zorg hieromtrent kenbaar maken aan het nieuwe
kabinet.
Voor wat betreft het financiële perspectief van onze gemeente, lijkt de inschatting
van het scenario van € 20 miljoen nog steeds reëel. Dit scenario hebben we
destijds gebaseerd op de aanname dat de Algemene Uitkering met € 10 miljoen
gekort wordt. Hoewel deze generieke korting op de Algemene Uitkering nu lager
lijkt uit te vallen, zijn er in het regeer- en gedoogakkoord nog zodanige
onzekerheden dat we de consequenties nog niet in het geheel kunnen overzien.
De Ingezette bezuinigingen blijven vooralsnog noodzakelijk om meerjarig financieel
gezond te blijven.
4. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
1 . Vervolgtraject besluitvorming
In november ligt de begroting 2011,het meerjarenperspectief inclusief de
voorstellen voor in- en extensiveringen voor. Gezien het regeer- en gedoogakkoord
nog omgeven zijn met onzekerheden, is het daarom op dit moment lastig de
precieze consequenties voor de gemeente in beeld te brengen. Wij handhaven
daarom de huidige voorstellen voor in-en extensiveringen te handhaven, Bijde
Kadernota 2012 bezien wij opnieuw of het (financiële) perspectief zoals wij dat nu
hanteren nog klopt of herijkt moet worden. De Kadernota 2012 wordt in uw raad
vanjuni 2011geagendeerd.
6, Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.
7. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
Analyse regeer- en gedoogakkoord VVD,CDA en PVV,
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethfouders
de secretaris
de burgermeester
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