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Dossier nummer

586944

Onderwerp
Zaaktypê
Aangemaakt

Vaststellen bezuinigingsvoorstellen raad en griffie
Raadsvoorstel GDD

Datum B&W Besluit
Pijler
Programma
Portefeuillehouder
Behandelend ambtenaar

24-02-2011
Bestuur en Middelen
Bestuur en samenwerking
A A M . Brok
J.H. de Roo-Veullngs 078 639 8980

Toelichting

Raad en griffie dragen een evenredig deel bij in het pakket maatregelen om tot een

09-03^2011

sluitend meerjarenperspectief 2011-2014 te komen. Hiertoe worden 11 voorstellen aan
de raad voorgelegd.
DOCUMENTEN
Raadsvoorstel
Ontwerpbesluit Raad
Bijlage
Raadsbesluit
Algemeen

Bezuinigingsvoorstellen raad en griffie
Bezuinigingsvoorstellen raad en griffie
Overzicht van d© 11 voorstellen
Raadsbesluit 547428
Audiobestand agendapunt 11

Aanspreekpunt
Aanspreekpunt telefoon
Aanspreekpunt emailadres
Onderwerpnummer

J.H, de Roo-Veullngs
078 639 8980
JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
55 = Bestuur

BEHANDËLADVIEZEN EN BESLUITEN
Gemeenteraad - dinsdag 19 april 2011 14:00
In vergadering
Besluit
Het te bezuinigingen bedrag is voor geen van de raadsleden een punt; discussie ontstaat over de
posten waarop dat dient te geschieden. Meerdere fracties uiten zorg over de bezuinigingen in de
media, zoals het vervallen van de Raadspagina of d© Dordtse Kwesties; communicatie vanuit de
gemeenteraad naar de burger.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met de stemmen van VVD (4), BVD
(13), CDA (3), PvdA (6) en Groenlinks (3) voor en de stemmen van CU/SGP (2), D66 (2) en
VSP(2)tegen.
Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 29 maart 2011 22:15
In vergadering
Besluit
De discussie richt zich op de verlaging van het fractiebudget per raadslid (meerder© fracties
willen een hogere bezuiniging), de besparing op communicatie (de besparing op de pagina
Politiek in Dordt valt grotendeels weg tegen de extra kosten voor publiceren van agenda en
besluiten raad) en de Invoeringsdatum (1 april zoals in het voorstel staat of pas na het
raadsbesluit).
Nogmaals wordt bevestigd dat het op een andere wijze beschikbaar stellen van de lijst van
ingekomen stukken pas Ingaat als er een goede googlefunctje Is,
De voorzitter geeft aan dat er bij het schrappen van een bezuinigingsvoorstel een nieuw voorstel
moet worden aangedragen.
De commissi© adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering
van 19 april 2011.
In vergadering
Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit
Op verzoek van de fracties VVD en BVD besluit de agendacommissie het raadsvoorstel te
agenderen voor een nader te plannen kamer in de adviescommissie.
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Bestuur en Middelen
Bëiulnlglngsvoorstellën raad en griffie

Samenvatting
Raad en griffie dragen een evenredig deel bij in het pakket nnaatregelen 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 Mlddagraad en naar de audiovisuele ondersteuning bij de
Dordtse Kamers.
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4- Wat mag het kosten?
Aan het realiseren van de bezulnlgingsdoelstelling zijn op zich geen kosten
verbonden. Wel betreft één van de voorstellen een vervangend budget voor de
wettelijk verplichte raadscommunicatle dat door de bezuinigingsvoorstellen
anders niet meer uitvoerbaar is.
5. Fatale beslisdatuiri
Er Is geen fatale besllsternriijn. 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
ver^amelwljzlging mee te nemen. Voor de jaren 2012 en volgende kan het college
de effecten meenemen In de Kadernota 2012.
6. Bij dit raadsvoorstel horan da volgande bijlageni
Ovei^lcht van de 11 voorstellen.
Conceptbesluit.
7. Voorstal
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 D
de wnd griffier,
de

Hendrlckx
ontwerp besluit
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DORDRECHT

Raadsgriffie
Spujboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Nr. 5 4 7 4 2 8
De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het Presidiunn van 24 februari 2 0 1 1 , kenmerlc
GRIF/2011/547428, betreffende de bezuinigingsvoorstellen voor raad en
griffie
besluit:
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 2011-2014, waarbij de maatregelen in afwijking
van de data genoemd in de bijlage behorend bij het voorstel ingaan
op de dag na vaststelling van dit besluit, uitgezonderd het stoppen
met de uitzendingen van Dordtse Kwesties (blijft 1 juli 2011) en het
op andere wijze beschikbaar stellen van de stukken (gaat in zodra de
googlefunctie beschikbaar is).
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 voorstellen voor de jaren 2012 e,v,
mee te nemen bij de Kadernota 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2 0 1 1 .

De waarnemend griffier,

Ddvoorzitter,

XU^i,v^(.:u4
M J . W , f , Hendrickx
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Bijlage behorende bij beiulnigirigsvoorstel raad en griffie
Het bezuinigingsvoorstel betreft de volgende 11 punten (10 bezuinigingen en 1 nieuw budget).
De besparing Is afhankelijk van het moment van invoering. Het genoemde bedrag Is het maximaal
te bereiken effect op jaarbasis, In totaal € 266.000,--.
1.

Andere w i j z e beschikbaar stallen Lijst ingekomen stukken
Dé ingekomen stukken komen op één lijst en zijn niet meer als apart dossier raadpleegbaar in
het RIS. De stukken worden niet meer op papier verstrekt Een uitzondering geldt er voor de
raadsinformatiebrieven. Die worden bij plaatsing op de lijst ingekomen stukken op papier
verstrekt. Bij vervolg agendering wordt allen het voorblad op papier verstrekt.
Invoering per 1 april 2011 onder voorwaarde dat er een goede googlefunctle beschikbaar Is.
Besparing 0.15 fte € 7 . 0 0 0 , - en € 1 5 . 0 0 0 , - overige kosten, totaal € 2 2 . 0 0 0 , - .

2.

Andere w i j z e verzending vergaderstukken
Alle stukken komen in het RIS. Alleen de volgende stukken worden nog op papier verstrekt.
Mlddagraad: agenda en voor de bespreekpunten het voorstel en het conceptbesluit.
Overige raadsvoorstellen: op basis van abonnement (fysiek, sociaal of bestuur) op moment dat
de stukken naar de Agendacommissie gaan.
De begroting, jaarrekening en bestuursrapportage wordt als uiteonderlng nog op papier
verstrekt. Zie voor de venending van de raadsinformatiebrieven voorstel 1.
In de verzending van de stukken voor Agendacommissie, Auditcommissie en CTOO komt geen
wijziging.
Invoering per 1 april 2011.
Besparing € 2 0 . 0 0 0 , - .

3.

Stoppen m e t pagina Politiek in Dordt
Invoering per 1 april 2011.
Besparing € 2 5 . 0 0 0 , " .

4.

Stoppen m e t pagina Stem uit de Raad
Invoering per 1 april 2011.
Besparing 0,22 fte € 1 4 . 0 0 0 , - en € 1 5 . 0 0 0 , - overige kosten, totaal € 2 9 . 0 0 0 , - .

5.

Stoppen m e t uitzendingen Dordtse Kwesties
Mogelijke gevolgen voor RTV Dordrecht kunnen meegenomen worden met de discussie over de
subsidie die binnenkort wordt gevoerd.
Invoering per 1 juli 2 0 1 1 .
Besparing € 75.000,--.

6.

Budget voor publiceren agenda en raadsbesluiten
Door het wegvallen van bestaande mogelijkheden is er een budget nodig voor het publiceren
van de agenda en de besluiten van de raad
Invoering per 1 april 2011.
Budget € 15.000,-- (dit is dus geen bezuiniging, maar een extra budget).

7.

Wijziging verslaglegging Mlddagraad en Dordtse K a m e r s
Het woordelijk verslag bij de Mlddagraad wordt gehandhiafd. De besluitenlijst vervalt.
BIJ de Hamerraad, de Collegecarrousel en de Adviescommissie wordt het uitgebreide verslag
gehandhaafd. De besluitenlijst vervalt.
Wel zal In alle gevallen het besluit vermeld worden in het RIS.
Invoering per 1 april 2011.
Besparing 0,2 fte € 1 2 . 0 0 0 , - .

8.

Auditcommissie
Vergadert als onderdeel van de Dordtse Kamers (20.30-23.00 uur) en niet meer apart. Het
eigen budget vervalt. Wel blijft het eigen verslag gehandhaafd.
Invoering per 1 april 2011.
Besparing € 3 2 . 0 0 0 , - .

9.

Aanpassing fractiebudget
Het bedrag per fractie blijft ongewijzigd.
Het bedrag per raadslid wordt met 15% verlaagd.
Invoering per 1 april 2011.
Besparing € 1 2 , 0 0 0 , " .

10. Reduceren van het aantal commissieleden en andere wijze bel^len vergoeding
commissieleden
Het aantal commissieleden wordt vanaf 2014 teruggebracht naar 2 per fractie. Fracties van 3
of minder leden die een voorzitter leveren hebben recht op 1 extra commissielid. Vanaf 2014
zouden er op basis van de huidige fracties dan maximaal 21 commissieleden zijn. Tot 2014
wordt een uitsterfcon struct Ie toegepast (bij vertrek alleen aanvulling als dit op grond v m de
regeling 2014 kan).
Afgesproken dat de commissieleden voortaan een vaste vergoeding krijgen van € 300,— bruto
per maand. Dit is inclusief vergoeding ICT en reiskosten. Het bedrag Is gebaseerd op het aantal
huidige vergaderingen rekening houdend met de vakanties.
In de hoogte van de besparing is rekening gehoyden met het thans te lage beschikbare budget.
Invoering per 1 april 2011 (start uitsterfconstructie en andere wljie betaling commissieleden).
Besparing 0,1 fte € 6,000,— en overige kosten€ 9.000,=-, totaal € 1 5 , 0 0 0 , - .
11. Verlaging formatie griffie
Eén vacature raadsadviseur (0,54 fte + 0^46 fte bovenformatatief) wordt niet vervuld.
Invoering per 1 april 2011.
Besparing 0,54 fte € 3 9 . 0 0 0 , - (vanaf 2015; daarvoor € 3 6 . 0 0 0 , - ) .

