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Onderwerp: Herstelplan
Kees heet iedereen van harte welkom, ook de wethouders Mirjam Pauwels en Jan Broekema en de
programmamanager Margriet Greving worden van harte welkom geheten.
Er heeft een kort voorstelrondje plaatsgevonden waarna het herstelplan is besproken.
De gemeente is op dit moment onder toezicht gesteld van de provincie, hier moet een herstelplan
voor gemaakt worden en dit moet aan de provincie worden voorgelegd ter goedkeuring.
Mirjam Pauwels heeft een toelichting gegeven waarom er in september geen sluitende begroting kon
komen omdat de meerderheid was weggevallen in de raad. De begroting is beleidsarm vastgesteld,
hierdoor is er een negatief plaatje ontstaan waardoor de gemeente onder toezicht is gesteld.
Financieel zijn er knelpunten en de gemeente moet er nu voor zorgen om de begroting sluitend te
krijgen.
Afgelopen januari is er met 5 partijen een nieuwe coalitie gevormd. Voor dit jaar en volgend jaar zal
er nog een tekort zijn en deze zullen uit de reserves moeten komen. Daarna is het wel de bedoeling
dat de begroting haalbaar is. Dit zal dan ook getoetst worden door de provincie.
De gemeente is voor 70 tot 80% afhankelijk van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Vanuit
historische modellen is gekeken hoe de diverse gemeenten hun uitkering kregen min een korting. Op
dit moment is er wel een discussie gaande of die verdeling wel eerlijk is gegaan. Assen ziet dat twee
factoren een behoorlijke impact hebben omdat we hier te maken hebben met een historisch
zorgaanbod en we hebben een centrum functie. Deze beide factoren wegen echter niet zwaar
genoeg dat Assen hiervoor gecompenseerd wordt.
Wat ook parten heeft gespeeld is het abonnementstarief inzake de algemene voorziening
schoonmaak.
Jan Broekema geeft aan dat er voldoende balans moet zijn en dat er over alle beleidsterreinen wordt
gekeken en dat die maatregelen genomen worden die een zo min mogelijk maatschappelijke impact
hebben. Dit is ook een onderdeel geworden van het herstelplan. Een aantal punten zijn belangrijk
waaronder de wijken in Assen. Kees geeft aan dat een bewoner vaak te maken heeft met diverse
hulpverleners, het advies is wel om 1 regisseur per gezin te hebben. Indien dit naar het geld vertaald
wordt dan zit dit punt ook in het herstelplan.
Preventie is lastig meetbaar en vaak is het zo dat dit soort maatregelen tijd kosten om het effect te
zien. Een voorbeeld is Vaart Welzijn, één onderdeel van de opdracht is ook dat je inzichtelijk en
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meetbaar maakt wat het effect is. Elisabeth geeft aan dat er dan een nulmeting moet plaatsvinden
voordat het effect gemeten kan worden. Margriet geeft aan dat er met enige regelmaat wordt
gemeten door middel van een wijkanalyse en ook kan er informatie terug worden gevonden bij ‘waar
staat je gemeente’.
Morgen wordt het herstelplan openbaar en het plan wordt dan ook toegestuurd naar de raden.
Om de tekorten deels op te heffen is ervoor gekozen om de OZB en toeristenbelasting (deels) te
verhogen.
Uit het programma van werken en meedoen is gekeken welke maatregelen hier genomen kunnen
worden.
Er zijn meer dan 90 voorstellen geweest om uit te kiezen en deze zijn steeds weer besproken met het
college.
Drie soorten bezuinigingen zitten hierin:
1 – lucht uit de begroting → zijn er overschotten en geld wat niet wordt gebruikt?
Hier zit een risico in en vraagt meer scherpte van medewerkers. Er blijft nog altijd een algemene
reserve en er is ook nog een klein potje onvoorzien.
2 - zitten er stapelingen of dubbelingen in → efficiënter samenwerken is belangrijk.
Denk hierbij aan wat minder inzet voor mijn buurt Assen, maar er is ook een preventiefonds en Stila.
Het preventiefonds blijft, maar hierdoor wordt de bijdrage voor mijn buurt Assen minder.
3 – overige maatregelingen
• Beperken van de kilometers collectief vervoer (WMO) → dit is nu onbeperkt, het voorstel is
om dit terug te brengen naar 2000 kilometers per jaar. Binnen Assen betreft dit 40 personen.
In schrijnende gevallen wordt hier wel goed naar gekeken. De Cityline blijft hierdoor wel in
stand en ook blijft er ingezet worden op automaatje.
• Incidentele loonkostensubsidie → deze wordt nu door de WPDA gebruikt. Dit was een
subsidie voor de werkgever. Dit betrof een regeling vanuit de gemeente, niet de landelijke
regeling die hiervoor geldt. Op deze subsidie wordt een plafond gemaakt. In het totaalplaatje
is er aandacht voor een participatietraject en waarbij een bewoner niet steeds terugvalt en
opnieuw moet beginnen. Er wordt wel ingezet op basisbanen en hier wordt juist weer extra
geld voor begroot.
• Re-integratie ondersteuning voor ondernemers → minder mensen vanuit een
uitkeringssituatie worden gestimuleerd om als zelfstandige verder te gaan.

Morgen worden de stukken bij de raden aangereikt, hier zitten de bezuinigingsmaatregelen in welke
nu zijn voorgesteld, maar ook een lijstje met bezuinigingen die juist niet worden voorgesteld en ook
een lijstje met ambities.
In zijn algemeenheid staat er een korte omschrijving bij waarom er bezuinigd wordt.
Mochten er nog vragen zijn dan kunnen ook de ambtenaren betrokken worden om nog meer tekst
en uitleg te geven. Ook kunnen schriftelijke vragen gesteld worden via Gert Jan. En aanschuiven van
een collega kan ook nog tijdens de vergaderingen van de raden. Margriet gaat ervoor zorgen dat er
een deskundige komt tijdens de vergaderingen van zowel de participatieraad als de RCPA. Aaftien
gaat dit coördineren.
Van de raden wordt veel gevraagd om het advies op korte termijn te geven en de gemeente vindt het
fijn dat de raden hieraan mee wil werken.
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De gemeente denkt dat met bovengenoemde maatregelen een redelijk sluitende begroting is te
maken, de reserve is nog op niveau waardoor verwacht wordt dat dit plan voldoet aan de
voorwaarden van de provincie.
Het herstelplan is juist nu nog beïnvloedbaar op inhoud en hierover kan de raad met het college in
gesprek gaan.
Het onderdeel jeugd wordt zoveel mogelijk bij de inkoop gestuurd en bijgestuurd op de kosten. Je
kunt dit slecht versoberen omdat je hier ook te maken hebt met de wettelijke regels. Ook de
regisseur hoort hierbij die gericht is op het gehele gezin. Ook wordt er nu ook gebruik gemaakt van
de omgekeerde toets. Willy geeft aan dat het CJG wordt afgeschaft en de omgekeerde toets er al
langer is. De omgekeerde toets wordt nu echter breder uitgerold.
Voor 1 mei a.s. moet dit herstelplan aangeleverd worden bij de provincie, indien dit niet gehaald
wordt dan moeten alle besluiten van de gemeente voor de rest van het jaar hoe dan ook via de
provincie lopen.
Morgen is nodig om de organisaties die het aangaan persoonlijk te informeren, het verzoek is dan
ook om nu nog even discreet met de informatie om te gaan. De raden zijn ook van harte welkom om
de raadsvergadering op 26 maart a.s. bij te wonen. Op 23 april wordt het definitieve plan
gepresenteerd.
De wethouders en Margriet worden bedankt voor hun inbreng tijdens de vergadering.
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