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Bezuinigingsvoorstellen raad en griffie

Samenvatting
Raad en griffie dragen een evenredig deel bij in het pakket maatregelen om tot
een sluitend meerjarenperspectief 2011-2014 te komen. Hiertoe worden 11
voorstellen aan de raad voorgelegd.
1. Wat is de aanleiding?
Onderdeel van de begroting 2011 is een pakket aan maatregelen om tot een
sluitend meerjarenperspectief 2011-2014 te komen. Op 30 september 2011
hebben wij afgesproken dat raad en griffie een bijdrage leveren tot een bedrag
van € 260.000,-- (10% van het budget). Daarnaast heeft de griffie zich reeds
gecommitteerd aan de doelstelling vanuit de Brede Doorlichting met een
taakstelling van € 22.000,--. Hiermee staat er een opgave van € 282.000,--.
2. Wat willen we bereiken?
Een evenwichtig pakket aan maatregelen waarmee de beoogde
bezuinigingsdoelstelling wordt gerealiseerd zonder dat het functioneren van raad
en griffie in gevaar komt.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
In oktober 2010 is er een enquête gehouden onder de raads- en commissieleden
waarin gevraagd is naar hun mening over de huidige werkwijze. Ook is iedereen
gevraagd bezuinigingsvoorstellen aan te dragen. Daarnaast zijn er door de griffie
voorstellen ingebracht. Dit alles als input voor de presidium tweedaagse van 2 en
3 december 2010.
De tijdens de conferentie voorlopig genomen besluiten zijn in onze vergadering
van 27 januari 2011 opnieuw aan de orde geweest, waarna op 24 februari 2011
besloten is dat, behoudens nog één doorgevoerde aanpassing de voorstellen aan
u voorgelegd kunnen worden. Tijdens deze laatste vergadering is ook nog
gesproken over het formatieplaatje van de griffie, waardoor er nog een voorstel
aan het overzicht kon worden toegevoegd.
Er zijn 11 voorstellen geformuleerd, waarmee in 2014 in totaal een besparing
wordt gerealiseerd van € 266.000,--. In de bij dit voorstel behorende bijlage treft
u de 11 voorstellen aan. Hiermee is nog niet het volledige bedrag gerealiseerd,
maar de griffie kijkt nog naar een goedkopere mogelijkheid voor de
verslaglegging van de Middagraad en naar de audiovisuele ondersteuning bij de
Dordtse Kamers.
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4. Wat mag het kosten?
Aan het realiseren van de bezuinigingsdoelstelling zijn op zich geen kosten
verbonden. Wel betreft één van de voorstellen een vervangend budget voor de
wettelijk verplichte raadscommunicatie dat door de bezuinigingsvoorstellen
anders niet meer uitvoerbaar is.
5. Fatale beslisdatum
Er is geen fatale beslistermijn. Voor zover een voorstel leidt tot de aanpassing
van een concrete regeling, zal de formele aanpassing van die regeling worden
meegenomen met andere wijzigingen die op grond van de binnenkort te voeren
discussie over de spelregels (Reglement van Orde, Commissie-verordening)
moeten worden doorgevoerd.
De voorstellen voor 2011 zullen ook concreet in de begroting verwerkt moeten
worden. We vragen het college dit bij de Bestuursrapportage en/of een
verzamelwijziging mee te nemen. Voor de jaren 2012 en volgende kan het college
de effecten meenemen in de Kadernota 2012.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
Overzicht van de 11 voorstellen.
Conceptbesluit.
7. Voorstel
Wij stellen u voor:
1. De elf in de bijlage genoemde voorstellen vast te stellen als bijdrage van de
raad en de griffie om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief 20112014.
2. Het college te verzoeken genoemde voorstellen voor zover dat voor 2011
nodig is budgettair te verwerken in de Bestuursrapportage en/of een
verzamelwijziging en de voorstellen voor de jaren 2012 e.v. mee te nemen bij
de Kadernota 2012.
Het Presidium van de gemeente Dordrecht,
de wnd griffier,
de voorzitter,

M.J.W.T. Hendrickx

- ontwerp besluit -
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