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Onderwerp: Implementatie ombuigingsvoorstel Stedenbanden 
Portefeuillehouder: Burgemeester Kaiser 

 
Datum: 20 oktober 2011 
 

 
Aanleiding voor de mededeling 
Een van de ombuigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota is een korting op stedenbanden en 
internationale betrekkingen. De raad heeft hierop een amendement vastgesteld.  Doordat het 
amendement geen fasering kent is onduidelijkheid ontstaan over de manier waarop het 
amendement uitgevoerd moet worden. Een letterlijke uitvoering leidt er namelijk toe dat DOS 
haar verplichtingen met betrekking tot de millenniumdoelen niet kan nakomen. 
 
Op 29 september heeft het college hier in een informele bijeenkomst over gesproken met de 
raad. De raad gaf aan dat het college wat hen betreft vrij is in de fasering. Op deze avond is 
afgesproken dat het college met een voorstel naar de raad terugkomt. Onderstaand vindt u dit 
voorstel. 
 
Kern van de boodschap 
Financieel 

In de begroting t/m 2011 staat voor stedenbanden een totaal bedrag van € 81.653 opgenomen. 
We stellen nu de volgende ombuiging voor. 
 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Totaal was 
beschikbaar 

€81.653 €81.653 €81.653 €81.653 €81.653 

Totaal 
ombuigen 

€ 48.999 € 48.999 
 

€ 48.999 € 48.999 € 52.050 

Totaal blijft 
beschikbaar 
voor 
stedenbanden 
 

€ 32.654 € 32.654 € 32.654 € 32.654 € 29.603 

Als volgt in te 
zetten 

     

DOS € 27.603 € 27.603 € 27.603 € 27.603 € 19.949 

Wereld 
contact groep 
Wehl 

€ 3.442 € 3.442 € 3.442 € 3.442 € 3.442 

Wereldwinkel € 1.609 € 1.609 € 1.609 € 1.609 € 1.609 

 
Ons uitgangspunt is dat DOS aan haar verplichtingen en millenniumdoelen moet kunnen blijven 
voldoen. Hiervoor moet tot 2015 een bedrag van € 27.603 beschikbaar blijven. Dit is gelijk aan 
het oorspronkelijke bedrag dat DOS ter beschikking had om haar verplichtingen na te komen.  
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Vanaf 2015 kunnen we € 52.050 ombuigen. De verplichtingen van DOS zijn dan afgebouwd en 
in totaal blijft dan, zoals het amendement aangeeft, € 25.000 beschikbaar voor 
ontwikkelingssamenwerking.  
 
Aandachtspunt is dan nog de periode vanaf 2015. De millenniumdoelen zijn dan volgens 
planning behaald en lopende projecten afgelopen. Er blijft dan echter wel een bedrag van          
€ 19.949 beschikbaar voor DOS. Te zijner tijd moeten hier goede afspraken over worden 
gemaakt.  
 
Vanwege de onduidelijkheid die rondom DOS heerste is dit niet op deze manier in de 
begroting terecht gekomen. In de begroting is rekening gehouden met een totale ombuiging 
van € 46.510. Met dit voorstel wordt de ombuiging in de eerste jaren € 2.489 hoger dan in de 
begroting is opgenomen. Vanaf 2015 wordt de ombuiging € 5.540 hoger. We zullen dit 
repareren bij de eerste wijziging op de begroting.   
 
 
 
 
 
 
 


