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Flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de liquidatie-uitkering van 5 miljoen euro vanuit de IZA beschikbaar te stellen voor het 

flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014; 
II. de benaming van de "reserve IZA-gelden" te wijzigen in "reserve flankerend beleid 

bezuinigingen 2011-2014"; 
III. het doel van deze reserve te veranderen in "herplaatsing medewerkers in het kader van de 

bezuinigingsoperatie 2011-2014"; 
IV. de kosten voor het flankerend beleid (met betrekking tot de bezuinigingen 2011-2014) te 

dekken uit deze reserve; 
V. de ontvangen eindafrekening IZA van 490 duizend euro (10% van het totaalbedrag), 

overeenkomstig de besluitvorming bij de rekening 2009, te storten in deze reserve; 
VI. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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Publielcssamenvatting 

Voor de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen 2011-2014 en herplaatsing van medewerkers is 
flankerend beleid ontwikkeld. Hierdoor kimnen de medewerkers een passende fimctie krijgen. 
Vanwege de opheffing van de gemeenschappelijke regeling IZA Nederland (hiema: IZA) is een 
liquidatie-uitkering van in totaal 5 miljoen euro ontvangen. 
Wij Stellen voor dit bedrag te bestemmen voor het genoemde flankerend beleid. 

Inleiding 

Voor de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen 2011-2014 en herplaatsing van medewerkers is 
flankerend beleid ontwikkeld. Het flankerend beleid bestaat emit dat de medewerkers, van wie de 
fimctie wordt opgeheven in het kader van deze bezuinigingsoperatie op grond van de sociale 
leidraad, een herplaatsingtraject wordt aangeboden. Het traject is erop gericht hen een passende 
functie aan te bieden. 

Beoogd resultaat 

Door de ontvangen liquidatie-uitkering van totaal 5 miljoen euro vanuit de IZA beschikbaar te 
stellen voor het flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014, kimnen herplaatsingtrajecten bekostigd 
worden, op basis waarvan de betrokken medewerkers een passende functie kurmen krijgen. 

Kader 

Raming kosten flankerend beleid. 
In de voortgangsrapportages bezuinigingen rapporteren wij periodiek over de formatieve 
consequenties van de bezuinigingen. De totale formatiereductie van de bezuinigingsoperatie 
2011-2014 wordt geraamd op 200 tot 250 fte. Hiervan zijn reeds 115,7 fte gekoppeld aan specifieke 
maatregelen in het bezuinigingspakket. Momenteel worden de formatieve consequenties van de 
verdere stroomlijning van de organisatie (Shared Service Centre, IClant Contact Centrum, 
Stad.Beheer, concemstaf) nader in kaart gebracht. 

De gemeenschappelijke regeling IZA Nederland (IZA) is met de invoering van het nieuwe 
ziektekostenstelsel per 1 januari 2006 opgeheven. In het kader van de afwikkeling van de liquidatie 
heeft de gemeente Groningen in 2009 een liquidatie-uitkering van 4,5 miljoen euro ontvangen. 
In mei 2012 heeft de gemeente als gevolg van de financiele afwikkeling een laatste bedrag 
ontvangen van 490 duizend euro. Het totaalbedrag van 5 miljoen euro is voor de gemeente, als 
voormalig eigenaar en risicodrager, geheel vrij besteedbaar. 

Argumenten/afwegingen 

De liquidatie-uitkering die is ontvangen van IZA, is door de gemeente opgebouwd ten behoeve van 
personeelslasten en deze willen wij daarom ook inzetten ten behoeve van onze medewerkers. Gelet 
op de bezuinigingsoperatie 2011-2014 stellen wij voor om de liquidatie-uitkering in te zetten voor 
de herplaatsing van medewerkers in de vorm van flankerende personele maatregelen. Wij stellen 
voor om het gehele bedrag te bestemmen ten gunste van het flankerend beleid. Het bedrag van de 
reserve is op dit moment 4,5 miljoen euro. Daamaast is in 2012 nog 490 duizend euro ontvangen, 
zodat de totale liquidatie-uitkering 5 miljoen euro bedraagt. 
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Niet van toepassing. 



Financiele consequenties 

De kosten voor het flankerend beleid worden geschat op gemiddeld 25 duizend euro per 
formatieplaats (kosten herplaatsing, scholing, begeieiding etc.). Uitgaande van een voorlopige 
schatting van een formatiereductie van 200 fte, worden de kosten geraamd op 5 miljoen euro. 
De hoogte van het totale bedrag is afhankelijk van het definitieve aantal formatieplaatsen na de 
bezuinigingsoperatie. 
Naar verwachting zullen de eerste kosten eind 2012 worden gemaakt, maar vooral toenemen in 2013 
en 2014 als gevolg van de voortgang van de bezuinigingsoperatie. Een reserve-onttrekking is 
daarom op dit moment nog niet nodig. Hier komen wij op temg, zodra wij meer weten over de 
uitgaven. 
Wij stellen voor de definitieve afrekening van 490 duizend euro toe te voegen aan de reserve 
fiankerend beleid bezuinigingen door middel van een reservestorting. Daardoor maakt dit bedrag 
geen deel meer uit van het rekeningresultaat. 

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging: 

Begrctingswfjziging 2011 (raad) 
Flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014 

Betrokken dienst(en) 
Naam voorstel 
Incidenteel / Structureel 
Sooit wijziging 

BSD 
Flanlterend beleid bezuinigingen 2011-2014 
I 
Exploitatie 

Financiele begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro 

Nr. 
13.1 

Deelprogramma 
CoZ/ege. raad en overia 

Dienst l/S 
BSD 1 

Saldo voor Onttrekking Saldo na 
Lasten Baten reservemut. Toev.res. Reserve reservemut 

490 490 490 0 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 490 490 490 

Realisering en evaluatie 

Via de voortgangsrapportages bezuinigingen informeren wij u periodiek over de inzet van deze 
middelen. 
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burgemeester epwethouders van Groningen, 
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