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Bijlage begrotingswijziging 2-2020: 
Beschrijving maatschappelijke effecten

Programma: Blijven Meedoen en Talentontwikkeling
Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

420 Onderwijshuisvesting -35 We voeren geen inspecties, preventief 
onderhoud, buitenschilderwerk, reiniging 
en schoonmaak meer uit.

Oplopen van achterstallig onderhoud en 
minder comfort voor de gebruikers en/of 
bewoners

430 Onderwijsbeleid -154 Maatregelen binnen 430:
a. Stoppen met het kindpakket in 
2020.
b. Extra bezuiniging op Jong 
Hoogeveen
c. Minder aanbod ondersteuning 

laaggeletterdheid.

Maatschappelijk effect maatregelen:

a. Meer gezinnen in kwetsbare positie of 
hun positie verslechtert. Minder 
kinderen kunnen meedoen aan de 
samenleving.

b. Minder preventie op jeugdhulp en 
minder gelijke onderwijskansen; 
grotere  kans op stijgende uitgaven 
en achterstanden.            Minder 
kansen voor kinderen.

c. Oplopende achterstanden 
alfabetisering

 
610 Samenkracht en 
burgerparticipatie

-50 Contract met Leger des Heils is vervallen 
per 2020, onvoldoende vraag naar het 
aanbod. Geen maatschappelijk effect

620 Wijkteams -5 Interne bezuiniging. Geen 
maatschappelijke effecten

630 Inkomensregelingen -5 Dit betreft handgeld om de presentatie te 
verbeteren van mensen die langdurig in de 
bijstand verkeren voor tandartskosten etc. 
worden nu met lening verstrekt.

671 Maatwerkdienstverlening 
18+

-89 Grotendeels stoppen met preventie 
schuldhulpverlening

risico op meer problematische schulden, 
minder ondersteuning voor de 
vrijwilligersorganisaties die zich bezig 
houden met schuldhulpverlening
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Programma: Gezond & Vitaal
Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

520 Sportaccommodaties -236 Sobere inrichting Sportvloer niet vervangen 
uitstel van investeringen leidt tot hogere 
onderhoudskosten. Moet dan opnieuw in de 
begroting van 2021 worden opgenomen en
geen inspecties uitvoeren geen preventief 
onderhoud geen buitenschilderwerk geen 
reiniging en schoonmaak. Eventuele 
gevolgschade hoger.

vegetatie van velden gaat achteruit. 
sportverenigingen kunnen hinder ondervinden 
van slechte kwaliteit velden. Alleen nog 
calamiteitenonderhoud

Geen inspecties uitvoeren geen preventief 
onderhoud geen buitenschilderwerk geen 
reiniging en schoonmaak. Eventuele 
gevolgschade hoger. Beinvloed uitstraling van 
gebouw

610 Samenkracht en 
burgerparticipatie

-33 Betreft subsidies voor informele hulp door 
vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligersorganisaties 
die elk jaar subsidie aanvragen krijgen ook in 
2020 subsidie. Door de bezuiniging is er geen 
ruimte meer voor nieuwe aanvragen.

De SWW zal de kosten voor het inhuren van 
tolken moeten opvangen binnen de subsidie 
2020.

Uit het budget wordt de jaarlijkse subsidie 
betaald voor St. Senioren Platform. Deze 
subsidie is verstrekt. Door de bezuiniging is er 
geen ruimte meer voor incidentele aanvragen 
van andere organisaties.
We hebben geen financiële ruimte meer voor 
maatwerk voor oggz-cliënten zoals tijdelijke 
bijzondere huisvesting (plaatsing op 
vakantiepark of in hotel) e.d.

Het EU-project In For Care is 31 december 2019 
geëindigd. Het project bestond uit het inzetten 
van mantelzorgconsulenten in 
huisartsenpraktijken. De €19.000 die nu vrijvalt 
was bedoeld om de bijdrage van de gemeente te 
continueren. Het schrappen van de 
gemeentelijke bijdrage betekent dat er minder 
formatie mantelzorgconsulent is voor inzet in 
huisartsenpraktijken. Deze vermindering moet 
worden opgevangen door prioriteitstelling binnen 
het team van mantelzorgconsulenten en door 
taken over te dragen aan andere welzijnswerkers 
in de kernteams.
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Betreft onderhoud van app.
App ongehinderd.nl moet nog aangeschaft 
worden, daarom in 2020 geen onderhoud nodig.

620 Uitvoeringskosten Wmo -101 Besparing bestaat uit:
1. Het niet (of tegen geen kosten) organiseren 

van meet and greets tussen 
contractmanagers, uitvoering en 
zorgaanbieders. Als er geen meet and greet 
worden georganiseerd met zorgaanbieders 
dan vindt er geen kennisuitwisseling plaats 
tussen consulenten sociaal domein en 
zorgaanbieders. Dit kan ten koste gaan van 
effectieve zorginzet.

2. Geen vrijwilligerscolleges faciliteren vanuit 
de gemeente. Als er geen 
vrijwilligerscolleges mede door de gemeente 
worden georganiseerd dan worden 
vrijwilligers in het voorliggende veld niet 
geïnformeerd over de actuele kennis en 
stand van zaken sociaal domein. Dit kan ten 
koste gaan van effectieve zorginzet en 
mogelijkheden tot besparing op dat vlak. 
Echter, de gemeente betaalde enkel de 
kosten van de locatie en de horecakosten. 
Dit kan door het Vrijwilligerscollege zelf 
worden opgelost door het elders te 
organiseren. Ook zou kosteloze organisatie 
in het gemeentehuis (zonder eten) een optie 
zijn.

Bij Mee nemen we geen trainingen meer af 
“Omgaan met geld” voor mensen met lvb en 
trainingen “Brussen”  voor kinderen met een 
broertje of zusje met een handicap.

681 Inloopvoorziening dak- 
en thuislozen

-13 Besparing bestaat uit:
- Een hogere bijdrage van centrumgemeente MO 
Assen;
- Verwacht resultaat van onderhandelingen over 
de financiële tegemoetkoming voor de gestegen 
huisvestingskosten.

710 Volksgezondheid -4 Mindere preventieve voorlichtingsprogramma 
verslaving/ genotmiddelen op het onderwijs
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Programma: Werken aan werk

Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

310 Economische 
ontwikkelingen

-49 Minder stimulering economische 
activiteiten, mogelijk minder betrokkenheid 
ondernemers en zichtbaarheid bestuur ten 
behoeve van het realiseren van onze 
doelstellingen

340 Economische promotie -10 Idem
630 Inkomensregelingen -527 Mogelijk meer instroom van inwoners in de 

bijstand omdat vroegtijdige en preventieve 
maatregelen minder uitgevoerd kunnen 
worden. Tevens een mogelijke vertraging 
op uitstroom bijstandscliënten door minder 
inspanning. Maatschappelijke kosten lopen 
mogelijk op omdat inwoners die niet 
uitstromen langer of meer gebruik moeten 
maken van voorzieningen.

650 Arbeidsparticipatie -199 Idem bovenstaande  

Programma: Bruisend Hoogeveen
Taakveld Bed

rag
Maatschappelijke effecten

340 Economische promotie -84 Minder positionering t.a.v. Hoogeveen als 
aantrekkelijke stad in de regio. Geen uitvoering 
van het actieplan R&T zoals 
productontwikkeling R&T regionale 
samenwerking R&T routestructuurverbetering 
etc. Geen stimulering vrijetijdseconomie en 
versterking toeristische en recreatieve 
ontwikkeling (vergroting werkgelegenheid en 
bezoek aan onze gemeente). Minder 
evenementen van, voor en door Hoogeveense 
inwoners.

530 Cultuurpresentatie, -
product

-54 Geen onderhoud aan Tamboer en Podium, 
minder comfort voor bezoekers en 
medewerkers van deze locaties. Bij risico voor 
toeschouwers bezoekers ingrijpen toch 
noodzakelijk

570 Openbaar groen (buiten) 
recreatie

-15 Meer gezondheidsrisico in recreatievijver 
Schoonhoven. (blauwalg)
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Programma: Aantrekkelijk wonen
Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

030 Beheer overige gebouwen 
en gronden

-23 Minder onderhoud aan enkele gebouwen 
die de gemeente exploiteert en onder dit 
taakveld vallen. 

Oplopen van achterstallig onderhoud en 
minder comfort voor de gebruikers en/of 
bewoners.

830 Bouwen en wonen -267 Uitstel van actualisatie woonvisie tot 2021, 
gebiedsvisie Griendtsveenweg zelf 
oppakken en minder capaciteit voor 
afhandeling omgevingsvergunningen. 

Risico dat procedures bij de Raad van State 
stranden op niet actueel woonbeleid.
Extra druk op de organisatie, projecten 
worden uitgesteld en er is minder capaciteit 
voor de dienstverlening. Dit betekent dat 
de dienstverlening van de afhandeling van 
vergunningaanvragen en principeverzoeken 
achteruit gaat. 

820 Grondexploitatie 1.000 Opstarten verkoop kavels Spaarbankbosch.

Toevoegen van een nieuw en aantrekkelijk 
woonmilieu. 

Programma: Krachtige wijken en dorpen
Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

570 Openbaar groen 
(buiten)recreatie

-491 We voeren minder onderhoud uit aan 
vijvers, speeltoestellen en bomen worden 
niet vervangen. Mogelijk risico op schade 
en minder comfort voor inwoners.
- De kwaliteit van de openbare ruimte 

neemt door deze maatregel af en 
bewoners ervaren hierdoor minder 
wooncomfort en het stimuleert 
inwoners niet om zelf bij te dragen om 
de kwaliteit van de openbare ruimte op 
orde te houden. 

- Het stimuleren van buiten bewegen in 
speeltoestellen neemt af omdat we 
speeltoestellen niet meer vervangen. 
Hierdoor nemen de mogelijk om buiten 
te spelen voor kinderen af, ontstaat er 
mogelijk meer bewegingsarmoede en  
minder sociale ontmoeting 

610 Samenkracht en 
burgerparticipatie

-312 We voeren geen preventief onderhoud 
meer uit aan buurthuizen en alleen 
calamiteitenonderhoud. Continuïteit in wijk-
buurt en dorpshuizen is hiermee 
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gegarandeerd. Op korte termijn merken 
gebruikers hier niet van. Op lange termijn 
neemt de kwalitatief van het gebouw af en 
kan het comfort in het gebruik dus minder 
worden en stijgen eveneens de kosten voor 
onderhoud. 

Programma: Veilige bereikbaarheid
Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

210 Verkeer en vervoer -126 Als gevolg van de bezuinigingen kan 
minder onderhoud worden gepleegd aan de 
onverharde paden en wegen. Het 
resterende bedrag is nodig om de 
bereikbaarheid van de particuliere percelen 
te kunnen waarborgen. 
Dit jaar geen onderhoud van de onverharde 
(fiets)paden leidt tot minder comfort voor 
gebruikers en mogelijk tot meer 
schademeldingen en claims.
Door de bezuiniging op bebording en 
bewegwijzering, kunnen oude borden niet 
worden vervangen en zal er geen optimale 
(weg)markering aangebracht kunnen 
worden. Hierdoor is er een grotere kans op 
ongelukken, klachten en claims. 
Er kunnen minder nieuwe 
verkeersbesluiten worden genomen en 
uitgevoerd. 
Onderhoud van sloten en bermen wordt op 
het uiterste minimum gezet. Klachten en 
schadeclaims zullen mogelijk toenemen. 
Slechte bermen en een slechte afwatering 
komen de verkeersveiligheid niet ten 
goede. Bovendien gaat daardoor ook de 
kwaliteit van het asfalt sneller achteruit.

063 Parkeerbelasting 
(opbrengst)

2 Op basis van realisatiecijfers van 
voorgaande jaren wordt een meer 
opbrengst verwacht van de 
GehandicaptenParkeerKaart (GPK)
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Programma: Duurzamer Hoogeveen
Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

740 Milieubeheer -8 Bij nieuwe bedrijfsvestigingen op onze 
bedrijfsterreinen wordt getoetst of de 
vestiging past binnen de vastgestelde 
geluidscontouren. Gezien het gering 
aantal nieuwe bedrijfsvestigingen de 
laatste jaren zullen er voor 2020 minder 
geluidsonderzoeken hoeven worden 
uitgezet.

Betreft een bijstelling van benodigd 
budget, Maatschappelijk effect is er 
daarom waarschijnlijk niet.

720 Riolering (opbrengst) 57 Incidentele meeropbrengst, geen 
maatschappelijk effect.

Programma: Veilig Hoogeveen
Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

120 Openbare orde en veiligheid -15 Minder inspanning op voorkomen 
woninginbraken, minder snel acteren op 
wens op cameratoezicht (op kosten van de 
gemeente), kan er toe leiden dat inwoners 
zich minder veilig voelen. 

Programma: Zichtbaar en transparant bestuur
Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

010 Bestuur -59 Terughoudendheid bij en versobering van 
representatie en huldeblijken, zoals 
bijvoorbeeld geen bezoek van het college 
aan het VNG-congres, geen bezoek aan 
Martin op kosten van de gemeente en  
minder persfoto’s.
Het effect hiervan is dat de inzet van het 
bestuur voor de samenleving minder 
zichtbaar wordt en dat belangrijke 
samenwerkingsverbanden en netwerken 
voor HGV minder goed onderhouden 
worden. Uiteindelijk heeft dat effect op de 
uitstraling van Hoogeveen en de ambitie 
om onze positie te versterken.

020 Burgerzaken -82 Dit betreft grotendeels vrijval van 
geraamde budgetten voor het uitvoeren 
van de verkiezingen. Het maatschappelijk 
effect van deze bezuiniging is nihil.
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Daarnaast betreft het minder budget voor 
onderhoud of vernieuwing 
straatnaamborden- en benummering. Het 
effect hiervan is dat dit consequenties kan 
hebben voor de vindbaarheid van straten 
en adressen 

Programma: Overhead
Taakveld Bedrag Maatschappelijke effecten

040 Overhead -703 Het bestuur van de SWO heeft op 26 
februari besloten om een incidentele 
bijdrage vanuit de SWO te leveren van 6 
ton (voor Hoogeveen 420.000). 

Daarnaast geen onderhoud aan 
gemeentelijke gebouwen. Mogelijk effect 
minder comfort voor bezoekende inwoners, 
bestuurders en medewerkers.


