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Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte, fase 2 
 
C. Projectvoorstellen ter kennisname 
 
De projectvoorstellen zijn per voorstel in een format uitgewerkt. Het nummer correspondeert met 
de samenvatting van alle voorstellen in het financiële overzicht bij het raadsvoorstel.  
 

Nummer  6b2 

Taak Monumentenverlichting 

Voortgangsinformatie 1. Dit voorstel leggen wij u op een later moment ter besluitvorming voor. Motivatie: 

 Eerst de huidige installaties te keuren en vervolgens beleid op- en vast te stellen 
door middel van een monumentenverlichtingsplan zoals benoemd in de Nota 
Integraal erfgoed.  

 Eenmalig te investeren in het aanleggen van tussenmeters bij de kerk van 
Brouwershaven en in de Noordhavenpoort Zierikzee om de verbruikte energie 
voor het verlichten van beide gebouwen op basis van werkelijk verbruik te 
verrekenen. Dit aanlegkosten van € 400 betalen we uit het budget 2020 voor de 
monumentenverlichting. 

Programma 2 Wonen 

Sub-programma 2.2 Wonen naar wens 

Toelichting huidig 
beleid/besluit 

Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Beleidsplan openbare verlichting 
2019 – 2023’ vastgesteld. Eén van de beleidsuitgangspunten hierin is het toevoegen van 
de monumentenverlichting, zoals bedoeld in de Nota Integraal Erfgoedbeleid 2012 -2018, 
aan de openbare verlichting zodat er gericht en doelmatig onderhoud kan worden 
gepleegd. Defecte verlichting van objecten die niet in de Nota Integraal Erfgoedbeleid 
2012 -2018 zijn benoemd worden afgesloten en verwijderd.  
 
In de Nota staat verder:  
Verlichtingsinstallaties zijn een goed middel om cultuurhistorische kwaliteiten en de 
belevingswaarde van monumenten in de gebouwde omgeving letterlijk voor het voetlicht 
te brengen. De huidige verlichtingsinstallaties zijn verouderd, vragen veel energie en zijn 
daarmee milieuonvriendelijk. Het gemeentelijke beleid zet naast aandacht voor 
cultuurhistorische waarden ook sterk in duurzaamheid en energiebesparing. Dit betekent 
dat wij ons in het belichten van monumenten richten op een aantal locaties die eigendom 
zijn van de gemeente. Voor Zierikzee betekent dat wij het poortencomplex, de molens en 
het Stadhuismuseum aanlichten. Het aanlichten van particuliere monumenten laten wij 
aan het particulier initiatief over. Voor wat betreft de Sint Lievemonstertoren plegen wij 
overleg met de eigenaar (de Rijksgebouwendienst). In de kernen richten wij ons op de 
gemeentelijke monumentale torens. Bij noodzakelijke vervangingen van de huidige 
belichting zullen wij in overleg met de dorps- en stadsraden inzetten op nieuwe vormen en 
technieken van uitlichten (led) mede met aandacht voor energieverbruik en 
duurzaamheid.  

Past taak in 
Strategische Visie 
en/of 
Collegeprogramma? 
Zo ja, waar draagt 
deze taak aan bij?  

Ja, cultuurhistorische kwaliteiten en de belevingswaarde van monumenten in de 
gebouwde omgeving voor het voetlicht te brengen.  
 
 

Wat zijn de 
(structurele) lasten 
van deze taak? 

€ 12.000 

Wat zijn de 
(structurele) baten van 
deze taak? 

 

Toelichting op 
mogelijke besparingen 

Welke besparingsmogelijkheden zijn er ten aanzien van de openbare verlichting? 
Monumentenverlichting heeft jaren niet onze prioriteit gehad. Het 
monumentenverlichtingsplan dat één van de speerpunten was van de Nota is niet 
concreet uitgevoerd. Daarbij zijn de installaties verouderd en moeten eerst gekeurd 
worden voordat er keuzes gemaakt kunnen worden en eventueel geïnvesteerd. Ondanks 
dat dit in de Nota is benoemd, is hier weinig aandacht aan gegeven. De Nota wordt dit 
jaar herzien en aansluitend zal een monumentenverlichtingsplan moeten worden 
opgesteld.  
 
Vergoedingen  
Jaarlijks wordt er een vergoeding van € 800 gegeven voor de energielasten voor het 
verlichten van de Noordhavenpoort en € 2.000 voor de kerk van Brouwershaven (geen 
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gemeentelijk bezit). De vraag is of deze bedragen reëel zijn. Een oplossing hiervoor is om 
tussenmeters te plaatsen. De kosten voor een tussenmeter zijn € 200. Daarmee gaan we 
betalen naar verbruik. Een klein risico is dat dit verbruik meer is als de bovengenoemde 
bedragen.  
 
Concrete besparingen  
Er kan nog niet gesproken worden over concrete besparingen. Hiervoor moet eerst het 
beleid worden herzien / opnieuw opgesteld. Het budget 2020 gebruiken we om bestaande 
installaties te keuren.  
 
Verlagen ambitieniveau kwaliteit monumentenverlichting  
Het verlagen van het ambitieniveau is een keuze. Dit moet wel gebeuren op basis van 
een goed onderlegd beleidsplan voor monumentenverlichting. Dit beleidsplan wordt dit 
jaar opgesteld. 
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Nummer  6b5 

Taak Onderhoud sportvelden 

Voortgangsinformatie Het voordeel van de lagere kapitaallasten door de verlaagde investeringen van € 50.000 
wegens aanpassing renovatieplan van twee sportvelden is reeds mee genomen in de 
door u op 9 juli 2020 vastgestelde Financiële Afwijkingen Rapportage 2020. Daarom treft 
u geen voordeel aan in het financieel overzicht en kan dit voorstel voor kennisgeving 
worden aangenomen.   

Programma 2 Wonen 

Sub-programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau 

Toelichting huidig 
beleid/besluit 

Voor dit jaar staan in de investeringen 2020 twee renovaties van sportvelden gepland. Dit 
betreft de renovatie van het hoofdveld in Nieuwerkerk (€ 60.000) en het trainingsveld in 
Oosterland (€ 60.000). Totaal € 120.000.  
We hebben kritisch naar de noodzaak van deze totaal renovaties gekeken. Conclusie:  
een totale renovatie is nu niet nodig, we kunnen op beide velden volstaan met een 
uitgebreide toplaagrenovatie (2 x € 35.000). Dit levert een besparing op van € 50.000. 

Toelichting op 
mogelijke besparingen 

We hebben kritisch naar de noodzaak van deze totaal renovaties gekeken. Conclusie:  
een totale renovatie is nu niet nodig, we kunnen op beide velden volstaan met een 
uitgebreide toplaagrenovatie (2 x € 35.000). Dit levert een besparing op van € 50.000. 
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Nummer  6b7 

Taak Onderhoud groenbeheer 

Voortgangsinformatie In de raadsvergadering van 9 juli 2020, agendapunt 16 is een uitgebreide discussie 
geweest over het kwaliteitsniveau en de kosten van het openbaar groen. Kortheidshalve 
verwijzen wij naar de stukken die toen bij dit agendapunt betrokken waren. Conclusie 
hieruit is dat verdere bezuinigingen niet mogelijk zijn. 

Programma 2 Wonen 

Sub-programma 2.2 Wonen naar wens 

Toelichting huidig 
beleid/besluit 

Voor het meerjarig contract Groenonderhoud buitenruimte is eind 2019 ingeschat dat 
we vanaf 2020 structureel € 100.000 tekort komen. In het kader van de 
bezuinigingsronde (uitnutten budgetten) is een aantal bezuinigingsvoorstellen op 
overige posten voorgesteld. Dit betekent dat we de structurele meerkosten op dit 
contract tot € 0 terug gebracht hebben. Met deze bezuiniging is in het onderhoud van 
de buitenruimte alle financiële ruimte benut. Er is geen buffer meer om extra kosten, 
investeringen of calamiteiten op te vangen. 
 
De financiële verwerking van een en ander is opgenomen in het door de raad 
vastgestelde dekkingsplan op 4 juni 2020 voor de  “Realisatie sluitende begroting 2020-
2023” (onderdeel uitnutten budgetten). 
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Nummer  6d2 

Taak (afbouw) Subsidiëring VVV 

Voortgangsinformatie Kennis nemen van de voortgangsinformatie over de afbouw en het actuele beschikbare 
budget voor de informatievoorziening 

Programma 3 Verblijven 

Sub-programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 

Toelichting huidig 
beleid/besluit 

Bij besluit van 21 november 2019 heeft de raad een amendement aangenomen over het 
beëindigen van de subsidierelatie met de VVVZeeland. Hierbij is besloten tot een 
afbouwregeling en een onderzoek met de BIZ Groot Renesse over de mogelijkheden van 
samenwerking in regionale en lokale promotie en marketing. Ook heeft de raad een 
besluit genomen over de vrij te vallen middelen. 
 
In de B&W vergadering van 4 februari 2020 is onder andere het volgende besloten:  
1. Instemmen met verstrekking subsidiebeschikking VVVZeeland 2020 conform 

bijgevoegd concept met afbouwregeling en bijbehorende voorwaarden.  
2. Door afbouwregeling vrijkomende middelen vanaf 2021, conform raadsbesluit, 

vooralsnog binnen het subsidieprogramma beschikbaar houden voor 
informatievoorziening aan inwoners en gasten.  

3. Voor informatievoorziening beschikbaar te houden bedrag vaststellen op € 222.747, 
zodat geen sprake is van een extra structureel tekort van € 39.870,15. 

 
Dit onder de volgende kanttekening:  
De subsidie aan de VVVZeeland is onderdeel van de bestuursopdracht 
bezuinigingsopgave. In dat licht is in het raadsvoorstel waarover de raad op 21 november 
2019 heeft besloten, een afbouwregeling opgenomen waarmee op de subsidie aan de 
VVVZeeland kan worden bezuinigd vanaf 2021. De raad heeft op basis van het 
amendement 'Vexit' echter besloten dat het budget, ook na afbouw van de subsidie aan 
de VVVZeeland, binnen het subsidieprogramma voor informatievoorziening richting onze 
inwoners en toeristen beschikbaar blijft. Dit besluit is dus tegenstrijdig met de 
bestuursopdracht bezuinigingsopgave van de raad, op basis waarvan een bezuiniging op 
de VVVZeeland subsidie structureel ten goede zou moeten komen aan de budgettaire 
ruimte. Gelet op de afbouwregeling van de subsidie aan de VVVZeeland, zou in principe 
vanaf 2021 een bedrag op deze subsidie kunnen worden bezuinigd ten gunste van de 
budgettaire ruimte. In de oorspronkelijke afbouwregeling zoals opgenomen in het 
raadsvoorstel, was dit (op termijn) een beoogd bedrag van circa € 100.000. Dit bedrag 
stemt overeen met de kosten van de punten in Burgh-Haamstede en Zierikzee. Gelet op 
de nu in de conceptbeschikking opgenomen afbouwregeling, zou dan voor 2021 en verder 
nog € 160.978,15 beschikbaar zijn om tot afspraken te komen over het opzetten van de 
lokale promotie en marketing, inclusief overname van het Inspiratiecentrum Renesse door 
de BIZ Groot Renesse. Gelet op het raadsbesluit kan deze beoogde bezuiniging dus niet 
worden behaald. Voor de informatievoorziening is een structureel bedrag beschikbaar van 
€ 222.747.  

Past taak in 
Strategische Visie 
en/of 
Collegeprogramma? 
Zo ja, waar draagt 
deze taak aan bij?  

 

Wat zijn de 
(structurele) lasten 
van deze taak? 

€ 222.747 

Wat zijn de 
(structurele) baten van 
deze taak? 

 

Zijn er andere opties 
om deze taak te 
continueren? 

Onderzoek met de BIZ Groot Renesse over de mogelijkheden van samenwerking in 
regionale en lokale promotie en marketing (loopt). 

Wat zijn de 
maatschappelijke 
gevolgen van het  
beëindigen of 
versoberen van de 
uitvoering van deze 
taak? 

 

Welke ambtelijke 
capaciteit in fte op 
jaarbasis is met de 

 



 

 6 

uitvoering van deze 
taak gemoeid? 

Wat zijn de financiële 
en formatieve 
gevolgen van het 
beëindigen van de 
uitvoering van dit 
voorstel 

Beschikbaar bedrag voor informatievoorziening 
Zie bovenstaande kanttekening in relatie tot de bezuinigingsopgave en het besluit van de 
raad over de 'Vexit'. Conform het besluit van de raad dient het subsidiebedrag voor 2020 
vooralsnog beschikbaar te blijven voor informatievoorziening richting onze gasten en 
inwoners. Uit nader onderzoek bleek dat het besluit van de raad een extra gat in de 
begroting vanaf 2021 schiet van € 39.870,15 structureel. Dit komt omdat vanuit het 
raadsbesluit in 2016 (over de budgetsubsidie VVVZeeland voor 2016-2019), vanaf 2020 
al rekening was gehouden met een bezuiniging op deze subsidie. Voor 2020 dekken we 
dit tekort door een extra bijdrage vanuit de budgetten van de Agenda Toerisme. Indien 
vastgehouden wordt aan het besluit van de raad, dan ontstaat een extra structureel tekort 
van € 39.870,15. Omdat dit niet past binnen de bezuinigingsdoelstelling stellen wij voor 
om het bedrag dat beschikbaar moet blijven voor informatievoorziening aan inwoners en 
gasten, niet vast te stellen op € 262.617,15, maar op € 222.747. Op die wijze is er geen 
effect op de budgettaire ruimte die al onder druk staat. Een dergelijk besluit heeft dus 
geen financiële gevolgen, omdat structureel in de begroting voor 2021 en verder een 
bedrag van € 222.747 is opgenomen. Het betekent dus dat er vooralsnog geen structurele 
bijdrage aan de bezuinigingsopgave kan worden gedaan. 

Met ingang van welk 
jaar is realisatie van 
het financiële voordeel 
mogelijk?  

 

Elementen voor 
begrotingswijziging 

 

Wat is nodig om 
uitvoering van deze 
taak te beëindigen of 
te versoberen? 

 

 
 
 


