
Aanvullende bezuinigingsideeën van deelnemers begrotingswijzer 

Via de open begrotingswijzer  

Smart ondersteunen burgers 
 
Minder ambtenaren door meer samenwerken en automatisering 
 
Door nog meer samen te werken met andere gemeenten en de automatiseringsgraad verder op te 
voeren wordt het aantal ambtenaren bij de gemeente met 10 FTE verlaagd.  
 
Bij het samenwerken met andere gemeente gaat het vooral om backoffice activiteiten.  
 
Wat betreft de automatisering gaat het om de automatische verwerking van door burgers via 
internet ingediende verzoeken.  
 
Ideeën voor de zaken die verder geautomatiseerd kunnen worden is het de vraag aan de 
medewerkers zelf welke zaken het beste kunnen worden gerealiseerd en de meeste winst 
opleveren. Een beetje (externe) ondersteuning kan daarbij geen kwaad. 
De gevolgen voor de burgers en bedrijven zijn positief omdat aanvragen dan echt direct worden 
afgehandeld, de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gaat.  
 
Voor de medewerkers die moeten vertrekken is het natuurlijk een hard gelach. Mogelijk is een deel 
op te vangen door natuurlijk verloop.  
 
Met dit voorstel kunnen de bestaande voorzieningen op hetzelfde niveau gehouden worden. Dat 
zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven in Zeewolde op hetzelfde peil blijft als het nu is alleen tegen 
lagere kosten. 
 
Besparing:  
600.000 euro 
 
 

 

Via de besloten begrotingswijzer (burgerpanel) 

Hondenbelasting 
 
Invoeren hondenbelasting 
 
Het invoeren van hondenbelasting en het instellen van de opruimplicht voor hondenpoep. 
 
Maatschappelijk effect:  
De openbare ruimten zouden schoner blijven. Tevens extra belastinginkomsten. 
 

Reactie op: Hondenbelasting 
 
Ik ondersteun dit volledig. 
 

  



Reactie op: Hondenbelasting 
 
Ja en dan ambenaren in dienst nemen om dit te controleren, wat kost dit ????????? 
 

Reactie op: Hondenbelasting 
 
Invoeren van kattenbelasting dan ook maar? Gezien zij hun poep nooit opruimen zou dat ook een 
schoner Zeewolde betekenen (en nee deze begraven ze echt niet). 
 

Reactie op: Hondenbelasting 
 
 
Je zou het ook voor katten belasting in moeten voeren als je dit ook voor honden invoert. Die 
vervuilen ook de boel! En levert ook meer geld op! 
 
 

Verbeterde handhaving 
 
Verbaliserend optreden bij herhaalde APV overtredingen 
 
De woonwijken staan vol met auto's die in het openbaar groen geparkeerd staan, op stoepen e.d. 
Dat is een APV overtreding waartegen verbaliserend opgetreden kan worden. 
 

Legalisatie bungalowpark Bosruiterweg 
 
Legaliseren permanente bewoning Bosruiterweg bungalowpark 
 
Momenteel wordt jaarlijks 75.000 euro uitgegeven aan handhavingskosten en een onduidelijk 
bedrag aan (externe) juridische kosten om allerlei Raad van State procedures te voeren 
daaromtrent. 
 
Maatschappelijk effect:  
Jaarlijkse besparing ca 100.000 op handhavings- en juridische kosten. 
 
Besparing: 
 100.000 euro 
 

  



Inkrimpen bestuurlijke organisatie 
 
Inkrimpen Raad en College van B&W 
 
* Zeewolde heeft nu 19 raadsleden. 
Voorheen waren dat er 17, en dat ging ook prima. 
Terugbrengen van de Raad kan door de Raad zelf besloten worden en ingaan direct na de volgende 
verkiezingen. 
Besparing € 20.000 per jaar 
* Er is nu 3,75 fte wethouders. Dat kan minstens naar 3 fte wethouders terug, wellicht nog verder.  
Besparing € 70.000 per jaar. 
* Raadscommissies alleen met Raadsleden bezetten. Nu worden vaak niet-raadsleden ingezet. 
Kosten vacatiegeld ca 65 euro pp per vergadering. 
Kan met 10 x 3 commissie vergaderingen per jaar zo'n € 10.000 besparen 
 
Maatschappelijk effect: Besparing, verder geen gevolgen. 
 
Besparing: 100.000 euro 
 

Bibliotheek inkrimpen 
 
Sluiten boekenopslag, alleen uitleenpunt 
 
De gehele catalogus van de bibliotheek is digitaal raadpleegbaar. 
Laat de mensen digitaal snuffelen, via internet reserveren, en het boek alleen nog afhalen op een 
afhaal (en inlever)punt. Kan gewoon in de Oude Bieb gefaciliteerd worden. 
Voor ouderen en scholen kan een Bibliotheekbus gaan rijden. 
Van de bestaande bibliotheek alleen het deel waar nu de uitleenbalie is blijven gebruiken. 
Voor kinderen, en kinderboeken. 
De grote zaal met boekenuitstalling kan dan vrijkomen. 
Mooie plek om als nieuwe raadzaal in te richten. 
De Oude Raadzaal in het gemeentehuis kan dan tot kantoorruimte omgetoverd worden. 
Kan elders gehuurde kantoorruimte vervangen. 
Kosten eenmalig in 1e jaar ongeveer even groot als de besparing 1e jaar. 
Opbrengsten (besparing) na 1e jaar ca 250.000 per jaar (in mindering te brengen op de 8 ton 
subsidie die nu naar de bieb gaat). 
 
Maatschappelijk effect:  
Service bieb verbetert en toegankelijkheid voor ouderen en scholen wordt beter. 
 
Besparing:  
250.000 euro 
 

  



vervoer onderwijs 
 
korten op leerlingenvervoer 
 
In Zeewolde is een groot aanbad van diverse soorten basisonderwijs. 
Als ouders vanwege geloofsovertuiging hun kind(eren) niet op een passende school kunnen 
plaatsen wijken ze, op kosten van de gemeenschap, uit naar bijvoorbeeld en school op de Veluwe 
die wel bij hun geloofsrichting past. Deze keuze zouden ze voor 100% zelf moeten bekostigen.  
 
Bij kinderen met dezelfde wens op de middelbare school, zou er sowieso een eigen bijdrage van 
50% gevraagd moeten worden. Het aanbod voor middelbaar onderwijs is goed, maar beperkt. 
 
Ik ben me bewust dat dit een heel gevoelig onderwerp is. 
 
Maatschappelijk effect:  
Ik heb geen cijfers paraat over deze huidige kosten, maar als ik zie hoeveel busjes dagelijks naar de 
Veluwe rijden, denk ik dat dit een reele inschatting is om hierop te bezuinigen. 
 
Besparing: 100.000 euro 
 
 

Reactie op: vervoer onderwijs 
 
Hier wordt een verkeerd beeld neergezet. Als het om geloofsovertuiging zou gaan dan zou het een 
heel ander verhaal zijn. Het gaat hier in de praktijk om kwetsbare en zieke kinderen die worden 
belast met de leerplicht en waarvoor in Zeewolde geen passend onderwijs is voor hun waardoor ze 
helaas ver weg van huis moeten elke dag omdat er geen andere opties zijn. Zij en hun ouders 
hadden graag gezien dat dergelijke voorzieningen wel in Zeewolde waren maar de harde praktijk is 
dat ze dagelijks een zeer belastende langdurige reis moeten maken. Als deze zieke kwetsbare 
kinderen niet naar school gaan dan komt er een boete van de leerplichtambtenaar voor rekening 
van de ouders, die boete loopt per keer hoger op en ook lopen die zelfde ouders kans op een 
gevangenisstraf als dit vaker voorkomt. Zo gaan we dus blijkbaar met de kwetsbaren in onze 
samenleving om. En hoe kun je kwetsbaren nog beter pakken? Natuurlijk naast vele kosten die ze 
toch al moeten maken voor hun zieke kind, dit nog eens lekker op te schroeven door ook nog eens 
de tegemoetkoming in de verplicht te maken reiskosten af te nemen? 
 

Reactie op: vervoer onderwijs (aanvulling) 
 
Het zou fijn zijn als meer mensen zich realiseren dat er helaas maar al te vaak helemaal geen sprake 
is van een vrije schoolkeuze maar veel vaker gaat het om verplichtingen. De luxe van vrije keuze is 
een droom waar sommigen nooit aan toe komen, er staan te veel langs de zijlijn en die mensen 
staan gewoon voor voldongen feiten, dus niets geen keuze (alleen maar plichten en regels) en zo zit 
het en niet anders of we dat nu willen of niet. 
 

  



Externen 
 
Niet meer inhuren van externen 
 
Nu worden er voor bepaalde projecten externen ingehuurd. Binnen de eigen mensen is er 
voldoende talent om deze projecten vorm te geven. 
 
Maatschappelijk effect: 
Positief: talent wordt optimaal gebruikt, competentie gevoel vergroot. 
 
Besparing:  
80.000 euro 
 

Brochures e.d. 
 
Afschaffen dure brochures 
 
Ik zie overal info en reclame materiaal over de gemeente Zeewolde liggen. Zo zag ik laatst een dure 
glossy-achtige toeristische brochure van Jan Klop over o.a. Kaap Flevo, Hans en Grietje, het strand 
en tulpeneiland e.d.(helaas weet ik de titel ervan niet meer). Ook de jaarlijkse gemeentegids is zo'n 
voorbeeld. Dit soort zaken kunnen eigenlijk prima op de website gezet worden, daar kijkt een 
toerist immers eerder, voor hij hierheen komt, dan dat hij eerst naar een Zeewoldense wachtkamer 
gaat waar hij toevallig op zo'n brochure stuit en dat scheelt ook weer geld denk ik. 
 
Maatschappelijk effect:  
Alle geld dat we hiermee bezuinigen kunnen we weer gebruiken voor de echt zinvolle en 
noodzakelijke dingen. 
 

Geen dure projecten als fietsbrug of tulpeneiland 
 
Geen ongepaste uitgaven meer doen. 
 
Het valt in tijden van bezuiniging lastig te verkopen dat men bezig is geld uit te geven aan onnodige 
prestige projecten. Ik denk o.a. aan het Tulpeneiland en de evt. fietsbrug van Zeewolde naar 
Harderwijk, het bouwen van weer een nieuwe bibliotheek, ect. Als ik naar Zeewolde kijk denk ik dat 
Zeewolde goed, duurzaam en goedkoop haar omgeving kan beheren. Dus bijvb. die dure betegeling 
in het centrum had ook met gewone betontegels gekund want ik zie de noodzaak van deze onnodig 
dure materialen en projecten er niet van in. En voor de toekomst denk ik dat het goed is om goed 
na te denken voordat er geld wordt uitgegeven. Zeker in tijden van bezuiniging alleen uitgeven aan 
dat wat echt nodig is en niet onnodig de kosten opdrijven en dan vervolgens doorberekenen aan de 
gewone man/vrouw/burger. Denk ook goed om zwakkeren in onze samenleving, vaak moeten zij de 
hoogste prijs betalen. De rek is er uit voor hun. Het is een schande dat er nog zo veel mensen in 
Zeewolde van de kostmand moeten leven, er is verborgen armoe en daarmee staan al die prestige 
projecten in schril contrast. Dat contrast is naar mijn smaak te groot. 
 
Maatschappelijk effect:  
Van het geld dat over is zou er geïnvesteerd kunnen worden in armoede bestrijding en in een betere 
sociale samenhang in Zeewolde. 
 
Besparing: 
 miljoenen 



 

Bezuinigingen 
 
Bezuiniging Immigratiebeleid 
 
Er zou ook bezuinigd kunnen worden op hulp aan gastarbeiders uit het oostblok of hulp aan AZC. 
Het is ronduit schandalig, dat iedere keer weer de gewone nederlandse burger, onder de 
bezuinigingen moet lijden. In nederland geraken steeds meer mensen onder de armoede grens, 
terwijl je die zogeheten vluchtelingen met dikke Nikes ziet rondhuppelen en die de polen voorbij 
ziet rijden in dikke wagens. Hier moet eens iets aan gedaan worden. 
 
Maatschappelijk effect: 
 Positief: 
1. Meer werk voor Nederlanders, als de oostblokkers niet meer zouden worden toegelaten om hier 
te mogen werken. 
2. Als AZC's gesloten zouden worden, zou dat miljoenen/miljarden per jaar kunnen schelen aan 
uitgaven. Waardoor er niet meer bezuinigd hoeft te worden en de belasting weer omlaag kan. En 
dan wordt het land ook weer binnen een mum van tijd stabiel. 
 
Negatief: 
1. Voor de Nederlanders zou dit positief zijn. 
2. De vluchtelingen en oostblokkers die hiermee getroffen zullen zijn, zullen niet bepaald blij zijn 
 
Besparing: 
 miljoenen 
 

Reactie op: Bezuinigingen 
 
Helemaal mee eens 
 

Bezuinigen door investeren 
 
Bezuinigen is een beperkt middel met beperkte meeropbrengsten 
 
Geachte; 
 
Ik heb uw verzoek tot 'meedenken' gezien en aan de knoppen mogen draaien. Ik moet zeggen een 
leuk spelletje waarmee kennelijk draagvlak wordt gecreëerd voor de te nemen besluiten. Makkelijk 
in die zin dat de betrokkene die eraan meedoet, niet gehinderd door kennis van zaken, vaak de 
gevolgen van de bezuinigingen niet kan overzien. In plaats van dergelijk 'Haagse' maatregelen had 
ook gekozen kunnen worden voor het aandragen van investeringsmogelijkheden die de inkomsten 
van Zeewolde zouden kunnen verhogen. Te denken valt aan het stimuleren van de lokale 
middenstand door middel van een belastingverlaging. Het lokale zwembad staat bekend om zijn 
slechte staat van onderhoud en dito personeel. Ergo, vernieuwen en beter personeel (laten) 
aantrekken. De straatverlichting zou, in de Polderwijk, zonder moeite kunnen worden gehalveerd, 
van foto-elektrische cellen voorzien kunnen worden alsook overschakelen naar LED. Het ambtelijk 
apparaat zou zonder moeite gehalveerd kunnen worden en balies als Burgerlijke stand zouden 
makkelijk kunnen draaien met alleen een avondopenstelling. Het gemeentehuis zou verhuurd 
kunnen worden of gedeeltelijk gesloopt zodat een vrij zicht op de haven mogelijk is (verbetering 
zichtbaarheid middenstand). Nutteloze imago projecten als 'de tulp' zouden onmiddellijk stopgezet 
moeten worden. Een van de basisscholen in de Polderwijk moet gedwongen sluiten. Geen uitgaven 



meer tbv het vervoer van/naar bijzonder onderwijs. 
 
Maatschappelijk effect:  
- Meerdere (gedwongen) ontslagen bij het ambtelijk apparaat, mensen die vaak niet of moeilijk 
herplaatsbaar zijn; 
 
- Investeringen noodzakelijk die ten laste van reserves gaan, maar in de toekomst geld op gaan 
leveren; 
 
- Het is in de polderwijk en elders 
 
Besparing:   
500.000 euro 
 

Bezuiniging 
 
Bezuiniging 
 
Ik heb geen goed inzicht in alle uitgaven en de impact daarvan. Maar het uitgangspunt zou moeten 
zijn: eerlijk delen en de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. 
Dan passen geen prestige projecten of misbare extra's zoals het tulpeiland of de atletiekbaan. Er 
zijn zoveel mensen die richting het bestaansminimum gaan dat dat de aandacht nodig heeft. 
Zeewolde werkt ook samen met andere gemeenten op verschillende terreinen, dacht ik. Hoe zijn 
daarbij de kosten verdeeld? 
De zorg is de grootste uitgavenpost. Hoe is dat allemaal georganiseerd. Gebeurern er dingen dubbel 
of overbodig? 
 
Maatschappelijk effect: 
 Als mijn veronderstellingen juist zijn dan kan het tulpeiland en de atletiekbaan vervallen. Daarbij 
vervallen dan prestige projecten die bepaald niet raken aan een redelijk bestaansminimum! De 
gemeente zal dan in staat zijn haar taken van dienstbaarheid aan de burger goed te kunnen blijven 
uitvoeren. 
 

Re: Bezuiniging 
 
Helemaal mee eens, de sociale samenhang moet terug, de sterke schouders moeten ook voor de 
kwetsbaren opkomen! Weg met geldverslindende prestige projecten van/voor de enkeling... en op 
naar een degelijke sociale gemeenschap voor iedereen! Waar gaan we anders heen in deze 
maatschappij? 
 

Besparen op toezicht 
 
Wat kost het de gemeente om te controleren voor permanente bewoning in Golfresort Harderwold, 
Camping Flevonatuur, Hosterparc, Manege Horsepower, Het Polen hotel,  
 
Legaliseer dit, waardoor de gemeente inzicht verkrijgt in de bewoning, met name criminelen, als 
iedereen zich inschrijft levert dit geld op, want het inwoner aantal stijgt + de ambtenaren belast 
met toezicht zijn overbodig. 
 
Controle geschied d.m.v. bestaande verkeerscontroles van de politie. 
 



Maatschappelijk effect:  
De middenstand is blij, er wonen meer mensen, dus meer omzet. 
 
Besparing:  
200.000 euro 
 

De burger ontzien 
 
Alle opties open houden. 
 
Kort gezegd: 
 
Waarschijnlijk niet populair, maar ik mis in het voorafgaande het volgende: 
 
Bezuinigen op het Gemeentelijk personeelsbestand, mede gezien de komende cao verhogingen. 
 
Soziale zaken. Het huidige bedrag kan worden verlaagd door er zakelijk en efficiënt mee om te 
gaan. 
 
Het verminderen van externe adviseurs en adviesbureaus. M.i. zijn er competente ambtenaren 
voldoende. 
 
Maatschappelijk  effect:  
Oppositie tegen deze plannen. En stemmingmakerij. 
Positief het verkrijgen van een langdurige en duurzame  begroting.  
Negatief zie de eerste aanhef. 
 
Besparing:  
miljoenen 
 
 

Verlichting 
 
dimbare verlichting, veel besparen, goed voor milieu 
 
Als de gemeente overgaat op dimbare verlichting, zou dat een grote kostenpost schelen. Daarbij is 
de technologie tegenwoordig zo ver dat deze aan kan als er iemand voorbij komt, en verder uit 
gaat. De lampen die hiervoor gebruikt kunnen worden gaan lang mee en beter voor het milieu.  
De energierekening kan hiermee fors omlaag. 
 
Maatschappelijk effect:  
Neg: donker  
 
pos: grote kostenbesparing, milieuvriendelijk 
Besparing: nader bekijken 
 

Blijf bij de mensen ipv prestige 
 
Geen bezuinigingen op mensen maar op onzinnige projecten 
 
Het feit dat er bezuinigd moet worden gaat iedereen aan. Maar laten we er dan wel voor zorgen dat 



de zorg bij de mensen blijft, de woonbaarheid blijft, voor iedereen sport, huisdieren, en onze 
kinderen en ouderen kunnen leven. Prestige projecten zoals het tulpeneiland of de fietsbrug zijn 
overbodig en kosten teveel geld om in een tijd als deze te kunnen maken. 
 
Maatschappelijk effect:  
pos: geld blijft over om aan onze kinderen en ouderen te investeren. 
 
neg: Zeewolde blijft Zeewolde 
 
(m.i. geen groot negatieve consequentie) 
 
Besparing: genoeg!! 
 

Hondenbelasting 
 
Hondenbelasting 
 
Gezien de enorme hoeveelheid honden in Zeewolde, zou het invoeren van hondenbelasting ook 
geld in het gemeentelaadje kunnen brengen 
 
Maatschappelijk effect:  
financieel voordeel voor de gemeente 
minder honden, het wordt te duur 
 
negatief: hondenbezitters zijn er niet blij mee 
 

Windmolens 
 
Inkomsten genereren 
 
Om geld binnen te halen voor de gemeente Zeewolde is het een idee om 30 windmolens te 
plaatsen vlak langs de A6 achter de Ibisweg. 
De windmolens wordt door de gemeente neergezet en krijgt de financiële opbrengsten. Je kan ook 
de inwoners mee laten doen om te investeren in windenergie. Een soort gezamenlijk partnerschap 
of een klein aandeel in te hebben. Of burgers laten investeren in aandelen.  
 
Even als voorbeeld van kosten en opbrengsten van andere windparken: 
 
 
Wat levert een windmolen op? 
Browse: Home > Wat levert een windmolen op? 
Windmolens Annapolder Zeeland 
Windmolens Annapolder Zeeland 
Zomaar een windparkje ergens in Nederland, 10 molens op een rijtje (In de Willem Annapolder in 
Zeeland). Meestal staat er bij hoeveel gezinnen hier stroom kunnen tappen (zolang het waait!), 
maar nooit staat er bij waarom de eigenaar die molens daar neer heeft gezet. Laat ons raden: voor 
de centen? ‘t Zou zo maar kunnen, want de berekening van Fred Udo hieronder laat zien dat 
windmolens jaarlijks per geïnstalleerde Megawatt € 37.400 opleveren. In bovenstaand parkje staat 
9 Megawatt en dat betekent dat de eigenaar jaarlijks een winst van € 336.600 maakt. Waar komt 
dat geld vandaan? 
Fred Udo meldt: Hierbij een begroting voor een windmolenpark met de bijbehorende subsidies. 



Het ingenieursbureau Pondera Consult heeft in opdracht van Senternovem een rapport uitgebracht 
over de kosten en baten van 5 windmolens van 3 MWatt elk. 
De totale investering bedraagt € 22 miljoen. 
Dit komt neer op € 1500 per megawatt geïnstalleerd vermogen. 
De cijfers als gepresenteerd door Pondera Consult zijn enigszins gekleurd, omdat drie bijdragen in 
de exploitatie niet expliciet in de cijfers zijn opgenomen. 
1. Het fiscale voordeel ten gevolge van de 44% Energie Investering Aftrek (EIA) bedraagt 11% van de 
totale investering. 
Dit bedrag wordt genoemd in het rapport, maar deze subsidie wordt stilzwijgend afgetrokken. Hier 
nemen wij deze aftrek op als een bijdrage van € 220 000 per jaar in de financieringskosten. 
2. De prijs voor windstroom is gegarandeerd door de regering en bedraagt ruim 10 cent per kWh. 
De subsidie (SDE) varieert dus met de elektriciteitsprijs. 
De elektriciteitsprijs op de markt wordt door Pondera Consult op 7 cent per kWh gezet, terwijl in 
heel 2009 de prijs onder de 5 cent staat. De werkelijke SDE subsidie is dus aanmerkelijk hoger. 
3. Sinds 1 jan 2010 betalen moleneigenaren de onbalansheffing van 1 cent/kWh niet meer, dus nu 
betalen de consumenten die bijdrage. 
De totale productie is 33 000 MWh per jaar. Het niet betalen van onbalans betekent een verborgen 
subsidie van in totaal € 330 000 per jaar. 
Rekenen wij met een realistische kWh prijs van 5 cent en maken wij de verborgen subsidies 
zichtbaar, dan komt het kosten/baten plaatje van Pondera er als volgt uit te zien. De getallen zijn 
afgerond op € 1000. 
Lasten per jaar:  
 Financieringskosten zonder EIA  € 2.287 000 
 Vast onderhoud e.d.  € 363 000 
 Netaansluiting  € 165 000 
 Grondkosten 
 € 210 000 
 Saldo kosten  € 3.025 000 
 Baten per jaar:  
 1. Elektriciteitsverkoop  € 1.320.000 (0,04 €/kWh) 
 2. Niet betaalde onbalans  € 330 000 (0,01 €/kWh) 
 3. Subsidie  € 1.718.000 
 4. Voordeel EIA 
 € 220 000 
 Saldo baten  € 3.586.000 
  Resultaat   € 561 000 
Het totaal aan kosten voor de gemeenschap is 2,3 miljoen euro per jaar voor het laten draaien van 
15 MW aan windvermogen. (De posten 2, 3 en 4) 
De winst voor de exploitant is precies een kwart van dat bedrag. 
Per Megawatt windvermogen zijn de kosten voor de gemeenschap dus € 151 000 per jaar. De 
standaard molen, die nu in Nederland gebouwd wordt heeft een vermogen van 2 MW, dus die 
molen kost de gemeenschap € 302 000 per jaar. 
Bron: 
Pondera Consult, 
Kosten en baten windpark op land 
12 oktober 2009 
Opdrachtgever Senternovem 
 
http://www.groenerekenkamer.nl/download/KostenWindpark.pdf 
 
Maatschappelijk effect: 

http://www.groenerekenkamer.nl/download/KostenWindpark.pdf


Negatief: De investering die je in het begin hebt en onderhouden van windmolens. 
 
Positief: Op langere termijn blijft er inkomsten binnenkomen. En haalt uiteindelijk heel wat jaren 
winst uit en het is goed voor het milieu! 
 
Besparing:  
250.000 euro 
 

OZB/Huurbelasting 
 
OZB verhogen en ook Huurbelasting invoeren. 
 
Je zou OZB met 10 euro kunnen verhogen, maar 
ook de Huurders zou je een belasting in kunnen voeren want deze groep ontspringt wel de dans als 
het alleen om OZB gaat! Laten ze ook een vorm van belasting betalen vergelijkbaar met OZB! 
 
Maatschappelijk effect:  
Positief bij de gemeente krijgt inkomsten binnen! Dit kan 200.000 euro opleveren 
 
Besparing:  
200.000 euro 
 

Gemeentegroen 
 
Verkoop gemeentegroen 
 
In Zeewolde hebben we in verschillende wijken groenstroken die onderhouden moeten worden. 
Deze stroken zouden onder voorwaarden te koop kunnen worden aangeboden aan aangrenzende 
huiseigenaren. 
 
Maatschappelijke effect:  
Minder kosten groenonderhoud en eenmalige inkomsten uit de verkoop van gemeentegroen. 
 

Hondenbelasting 
 
Invoer hondenbelasting 
 
Invoer hondenbelasting en een opruimplicht van de hondenpoep. Zeewolde heeft een grote 
populatie honden alsmede door het ontbreken van hondenbelasting hetgeen elders wel wordt 
opgelegd. Het houden van de trouwe viervoeters gaat gepaard met een vervuiling van de openbare 
ruimte. Eigenaren storen zich niet aan de regels. 
 
Maatschappelijke effect: 
 Invoer hondenbelasting en een opruimplicht van de hondenpoep. Zeewolde heeft een grote 
populatie honden alsmede door het ontbreken van hondenbelasting hetgeen elders wel wordt 
opgelegd. Het houden van de trouwe viervoeters gaat gepaard met een vervuiling van de openbare 
ruimte. Eigenaren storen zich niet aan de regels. 
 
 

  



Vaker gebruik maken van ZZP-ers 
 
Bepaalde functies in loondienst vervangen door een vast panel aan ZZP-ers 
 
Wellicht kan het e.e.a. aan loonkosten worden bespaard als gebruik wordt gemaakt van een vast 
panel aan ZZP-ers dat ingezet kan worden bij piekuren en voor bepaalde werkzaamheden. 
 
De ZZP-ers worden slechts betaald als zij werkzaamheden uitvoeren voor de Gemeente. Dit kan 
aanzienlijk in kosten schelen t.o.v. mensen die in vaste loondienst werken. 
 
Maatschappelijke effect:  
Minder mensen in loondienst bij de Gemeente 
 

Handhavingskosten 
 
Handhavingskosten permanente bewoning FlevoNatuur 
 
Tengevolge van het voortdurend begluren van mensen die wonen op FlevoNatuur kunt u deze  
handhavingskosten drastisch zo niet tot nul reduceren. 
 
Maatschappelijke effect:  
Dat de ingezetenen minder belasting behoeven te betalen en de begroting kan worden bijgesteld 
 
Besparing:  
700.000 euro 
 

 

 


