
TRANSFORMATIE TABEL PVDA GELDROP-MIERLO

2016 2017 2018 2019

begrotingssaldo na septembercirculaire € 468.456 € 667.626 € 214.146 € 330.049

waarvan incidenteel € 1.850 € 395.218 € 151.322 -€ 114.719

waarvan structureel € 466.606 € 272.408 € 62.824 € 444.768

effect tussentijdse rapportage 2015 -€ 84.995 -€ 85.436 -€ 79.193 -€ 79.634

terugdraaien bezuinigingen -€ 222.894 -€ 230.991 -€ 180.991 -€ 180.991

bekendmaking in krant -€ 10.000 -€ 10.000 -€ 10.000 -€ 10.000

bijstelling basissubsidie -€ 40.000 -€ 40.000 -€ 40.000 -€ 40.000

slachtofferhulp -€ 5.778 -€ 5.778 -€ 5.778 -€ 5.778

fietsenstalling -€ 20.000 -€ 20.000 -€ 20.000 -€ 20.000

aanpassingen straatreiniging e.d. -€ 72.116 -€ 55.213 -€ 55.213 -€ 55.213

kunstgrasveld Braakhuizen -€ 25.000 -€ 50.000 -€ 50.000 -€ 50.000

extra budget duurzaamheid -€ 50.000 -€ 50.000 € 0 € 0

begrotingssaldo na aanpassingen college € 160.557 € 351.199 -€ 46.038 € 69.424

waarvan incidenteel -€ 48.150 € 345.218 € 151.322 -€ 114.719

waarvan structureel € 208.707 € 5.981 -€ 197.360 € 184.143

Aanpassingen PvdA Geldrop-Mierlo -€ 3.450 € 34.050 € 84.050 € 84.050

starterslening reserve ophogen met 1 miljoen -€ 35.000 -€ 35.000 -€ 35.000 -€ 35.000 momenteel 100k euro kosten bij 3 miljoen, wij gaan voor 1 miljoen 

extra dan uit van 35k extra kosten per jaar.

armoedebestrijding -€ 145.300 -€ 145.300 -€ 145.300 -€ 145.300

Dichtmaken standaard molen Mierlo opnemen op activiteitenplan -€ 2.450 -€ 4.900 -€ 4.900 -€ 4.900 zoals voorgesteld door CDA (aangevuld door DGG en DPM)

Taakstelling kostendekkend maken omgevingsverguningen / bouw en woningtoezicht € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 150.000 Binnen andere gemeenten is al ervaring opgedaan met het 

kostendekkend maken van de leges door efficienter werken. 

Daarnaast zijn er landelijk ontwikkelingen die zorgen voor een 

verlaging van de aantallen "kleine vergunningen". Wij zijn van 

mening dat er door het optimaliseren van het toetsingsbeleid voor 

vergunningen en het wijzigen van de legesverordening in 

overeenstemming met het model van de VNG ruimte is om de 

kostendekkendheid te verhogen en zo de kosten te verlagen. Op deze 

wijze willen wij jaarlijks geld besparen. 

Taakstelling van 10% op de SRE begroting door het overhevelen van taken naar de gemeente € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 Antwoord op eerdere vragen leert dat in de begroting een post is 

opgenomen van ruim € 350.000 als bijdrage SRE. De bijdrage aan het 

SRE kan echter lager, omdat zij een aantal taken niet meer uitvoeren 

en aan de (sub)regio’s/gemeenten over laten. Onze gemeente kan 

hier een efficiencyslag maken.

halveren fractievergoeding € 9.250 € 9.250 € 9.250 € 9.250

halveren budget uitwerken strategische visie € 50.000 € 0 € 0 € 0

Taakstelling van 10% op budget burgerzaken (aanvragen paspoorten e.d.) € 20.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 Door verdere digitalisering van de gemeente (aanvragen van 

documenten e.d.) kunnen de uitgaven op de burgerzaken 

gereduceerd worden. Op dit moment bedragen deze ongeveer 

400.000 euro)

sobere aanpak raadszaal € 15.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 geen extra geld beschikbaar stellen à 850.000 euro

aanschaf regenboogvlag € 50 € 0 € 0 € 0

eindsaldo voorstel € 157.107 € 385.249 € 38.012 € 153.474

waarvan incidenteel € 1.900 € 345.218 € 151.322 -€ 114.719

waarvan structureel € 155.207 € 40.031 -€ 113.310 € 268.193


