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Vraag Antwoord

In de toelichting op de maatregelen 22, 44 en 45 (vitaal buitengebied) wordt de 
mogelijkheid benoemd geen budget meer op te nemen voor Leader, bij de 
maatregelen 44 en 45 is dat ook het concrete voorstel. Op basis van de toelichting 
is onduidelijk of het mogelijk is de bezuiniging op Leader al per 2022 in te boeken. 
Kan dat of kan het pas vanaf 2023? 

Het is een lokale keuze om leader ter verlengen in 2022 en om daarna wel niet mee te 
doen aan nieuwe Leader. Dus het kan al per 2022.

Aanvullend daarop: wij overwegen een gewijzigd voorstel op deze maatregelen: 
het budget Leader per 2022 of 2023 schrappen, maar het budget projecten en 
subsidie voor 100% in de lucht houden. In onze optiek vervalt dan maatregel 22 (€ 
6.000) en komt daar een nieuwe maatregel (€ 8.500) voor in de plaats, een extra 
besparing van € 2.500. Klopt deze analyse? 

Deze berekening klopt. Leader heeft nu een budget van 8.660, dus als die vervalt en 
projecten en samenwerkingen budget blijven, dan is sprake van een besparing van 
8.660. 

In maatregel 32 is volgens de factsheet geen besparing mogelijk. Maar wat zou het 
inhoudelijke effect zijn als we het budget bestrijding invasieve exoten van € 15.000 
verlagen naar € 10.000? 

Om aan de Europese verplichting te voldoen is geraamd dat er een bedrag van 15.000 
euro per jaar benodigd is. Met een lager budget kan minder inspanning geleverd 
worden en wordt naar verwachting niet voldaan aan de afspraken met de provincie 
Utrecht en de Europese verplichting.

We constateren dat bij dit Tweede Herstelplan niet over alle onderzoeken danwel 
de stand van zaken uit het raadsbesluit Bezuinigingsdialoog (1 juli 2021) wordt 
gerapporteerd. Inzake het Cultuurhuis is reeds aangegeven dat dit der prioritering 
pas in 2022 wordt opgestart. Wanneer komen de diverse andere onderzoeken die 
in dat raadsbesluit expliciet zijn benoemd? Bijvoorbeeld onderzoek maatregelen 9 
en 13 (beslispunt 2a.) en het onderzoek haalbaarheid en effecten maatregelen 44, 
27, en 75 (beslispunt 2j).

Het onderzoek naar (de haalbaarheid en effecten van) de maatregelen 9, 13 en 44 
wordt in het eerste kwartaal van 2022 gedaan. De maatregelen 27 en 75 zijn in de 
werkgroep raad sociaal domein besproken. Voor alle maatregelen geldt dat uw raad 
middels de voortgangsrapportage Plan van Aanpak SD op de hoogte gehouden wordt 
van de voortgang.


