Bezuinigingen
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl

1 Waarop vind jij dan dat de gemeente moet bezuinigen?

(zie alle antwoorden vanaf pagina 5)

2 Wat vind je van de volgende stellingen?

2.1 ‘De gemeente kan bezuinigen door minder
personeel in dienst te hebben en door het
gemeentelijk apparaat af te slanken'
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Anders (geanonimiseerd):















Verantwoordelijkheid verhogen
Reorganiseren
Ouderen eerder stoppen met werken en de jongeren aannemen om het werk te doen.
Laat mensen die al jaren in de WW zitten of mensen met een lichte handicap enkel
werkzaamheden uitvoeren
Kan ik niet over oordelen
Juiste mensen op de juiste plekken hebben zitten
Het werk moet dan worden uitbesteed is dan duurder
Geen mening
Geen fusie met een andere gemeente aangaan
Efficiënte inzet
Dit kan ik onvoldoende beoordelen
Alleen het overbodige en te dure personeel, zoals alle managers en leidinggevenden. De
mensen op de werkvloer zijn vaker meer onmisbaar. Kijk eens kritisch naar wie wat doet.
Alleen als het echt noodzakelijk is
Afrekenen" op productiviteit"

2.2 ‘De gemeente dient niet te bezuinigen,
maar belastingen te verhogen’
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Wel bezuinigen, geen belasting verhogen
‘Wat moet ,dat moet’
Te besteden waar ze voor worden geint
Projekten in de kast leggen en niet bezuinigen op onderhoud van de openbare
ruimte
Onzin, gewoon slimmer omgaan met budgetten en boerenverstand gebruiken bij de
uitgaven
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Hondenbelasting invoeren
Honden belasting
Honden belasting per hond invoeren, zijn we ook in ene keer van die drollen af.
Dat is kosten verleggen
Controles op misbruik uitkeringen verhogen
Alleen als dit echt niet anders kan

2.3 'De gemeente dient te korten op subsidies
aan verenigingen'
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Voor kinderen moet het mogelijk blijven aan verenigingen deel te nemen
Oneens, en daarbij de vereniging steunen die wat extra organiseren of activiteiten verzorgen
een bonus geven
Niet perse korten maar wel de grootverdieners" onder de verenigingen korten. Bijvoorbeeld
max bedrag invoeren."
Niet op de jeugdverenigingen
Kritisch kijken naar welke verenigingen subsidies krijgen en waarvoor
Indien korten dan op langere termijn.
Geen subsidie voor clubs met doelgroepen die het zelf kunnen betalen en/of de club puur voor
eigen plezier hebben
De gemeente heeft een sociaal verantwoordelijke taak ook tegenover verenigingen waarbij
soms subsidieverlening soms onontbeerlijk is
Beter kijken wat er gedaan wordt met de subsidies, niet automatisch maar geven omdat we dat
altijd al doen.
Als er gekort moet worden dan ook op van bontewas
Alle nutteloze commissie en verenigingen eens goed onder de loep nemen en bekijken of deze
wel nuttig zijn voor een grotere groep mensen
Afhankelijk van de vereniging, en de leeftijd van de leden. Niet bezuinigen op jeugdafdelingen.
3

2.4 ‘De gemeente dient minder geld te
besteden aan de zorg’
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Zorg dat de professionals blijven behouden en zet niet in op de ambtenaren. Zeker nu de knip
niet doorgaat!
Zorg in een algemeen goed en recht in Nederland. Ook in Horst aan de Maas. Beknibbelen op
zorguitgaves is een hele generatie een dolk in de rug steken.
Wel zorgen dat het op de goede plek terecht komt
Verantwoord ook naar landelijke politiek toe
Situatie bekijken en eerlijk verdelen
Minder regels en praktisch werken.
Mensen die zorg nodig hebben worden vanuit alle hoeken al enorm gekort dus nu niet ook nog
via de gemeente AUB
Handen weg van de zorg
Geen asielzoekers verwennen
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Antwoorden (geanonimiseerd)
Waarop vind jij dan dat de gemeente moet bezuinigen?






































Zwembad, paardencentrum
Zou het niet weten – meerdere antwoorden
Zou het helaas niet weten
Zorgen dat mensen in de bijstand werk gaan doen, en als ze weigeren dan minder uitkering. Het
moet niet zo zijn dat er mensen meer dan 25 jaar in de bijstand zitten, al vanaf dat ze dertig jaar
zijn geweest. dit zijn profiteurs.
Zorgen dat alles meteen de eerste keer goed gaat bv trottoirs
Zinloze subsidies
Ze bezuinigen al voldoende
Werkelijk geen idee.
Welstand(commissie), subsidies verenigingen, sponsoring,
Weg met alle obstakels op de weg dat kost handen vol geld , het zijn geen snelheids remmers
maar versnellers .Ook weg met de borden over diefstal dit heeft geen enkele zin
Weet ik niet omdat ik als burger niet weet wat de uitgaven zijn
Vuilnis ophaaldienst
Vrachtwagens voor ophalen gescheiden afval
Vervelend
Verlichting in centrums, vaak ik er voldoende licht van de bedrijven
Verlichting aan op de juiste plaatsen andere uit. Zonnepanelen op gemeentegebouwen.
Verlichting `s avonds eerder uit
Verkeersdrempels
Vergaderingen kort en doelmatig te werk gaan
Vergaderingen
Verenigingen samenbrengen in 1 gebouw Politiek
Uitstapjes voor bestuurders zoals naar Prinsjesdag gaan.
Uitkeringstrekkers die wel kunnen maar niet willen werken, korten tot bijstandsniveau en
daarbij een minimaal aantal uren laten werken desnoods afval opruimen.
Uitgaven die nergens toe doen. Die overbodige uitgaven.
Uitgave die maar voor een hele kleine groep zijn en die zelf geld genoeg hebben, hippisch
centrum.
Uiterlijk vertoon
Tweejaarlijkse kermis,
Tja, een vorm van bezuinigen zou ook kunnen zijn om de relaxte sfeer die in het gemeentehuis
hangt (of bedriegt de schijn?) om te buigen naar een meer zinderende omgeving... meer actie.
De mensen lijken daar altijd tijd genoeg te hebben...
Terhorstnet. Geldwegsmijterij ten top.
Te veel te dure ambtenaren met zoveel ambtenaren nog peperdure mensen inhuren --schande-- verkeersremmers opruimen en hardrijders op de bon gemeente bestuurders met de
helft opruimen minder praten en meer actie
Subsidies; personeel; onkostenvergoedingen
Subsidies, uitkeringen en projecten zoals hippisch centrum.
Subsidies, meer controle op fraude met uitkeringen
Subsidies, beleidsambtenaren (als er geen geld is dan ook geen (nieuw) beleid), vergoedingen
gemeenteraadsleden (is ook vrijwilligerswerk en andere vrijwilligers krijgen ook niks),
promotieactiviteiten en natuurontwikkeling
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Subsidies verstrekken aan Power man. Subsidies verstrekken aan IJsbaan Zwembad in stand
houden (zijn in de buurt genoeg zwembaden)
Subsidies om mensen bij commerciële instellingen te laten werken subsidies aan commerciële
instellingen zoals het hippisch centrum
Subsidies aan verenigingen, eigen organisatie
Subsidies aan verenigingen verminderen
Subsidies aan sportverenigingen
Subsidies aan grote evenementen verminderen bijvoorbeeld.
Subsidies aan cultuur, minderheden en minima
Subsidies – meerdere malen
Subsidie voor lokale omroep
Subsidie aan sport, cultuur etc.
Subsidie aan prestige objecten zoals het hippisch centrum.
Straatverlichting, nieuwjaarsreceptie
Stoppen met projecten. stoppen opkopen oude agrarische bedrijven. Een bedrijfstak moet uit
eigen kracht opbloeien en niet vanuit subsidie.
Steeds fraaier maken van de pleintjes in Horst voor de rest is dat zo moeilijk te zeggen, want ik
weet niet precies wat er overal aan wordt uitgegeven.
Sportclubs
Sport ambtenaren zwembad
Sponsoring van grote projecten als de Floriade en het aan te leggen hippisch centrum.
Salarissen boven modaal
Salarissen ambtenaren
Reisjes en recepties
Promotie activiteiten. Versoberen van bijeenkomsten voor ambtenaren of afschaffen:
nieuwjaarsactiviteiten personeelsfeesten
Projecten zoals o.a. Floriade
Prestigeprojecten
Powerman, hippisch centrum en overige evenementen die niet gedragen worden door
gemeenschap.
Personeel
Personeelstop gemeente Horst aan de Maas (bezuinigen op ambtelijk apparaat)
Personeelsbestand bureaucratie activiteiten buiten de gemeente
Personeelsbeleid efficiënter.
Personeel; kortere lijnen naar gewenste personen/afdelingen. Declaraties ambtenaren / uitjes.
Personeel.
Personeel, uitstapjes van personeel. Papier verminderen. effectiever beleid.
personeel, subsidies
Personeel, inhuren adviesbureau`s,
Personeel efficiënter inzetten
Personeel buitendienst niet met 2 personen in een busje om prullenbakken te ledigen.
Personeel – meerdere malen genoemd
Paardensportcentrum en andere megalomane ideeën
Overtollige dingen zoals etentjes uitstapjes en zo`n dingen. Hou deze vraag eens anoniem
onder de mensen van de werkvloer deze weten beter wat er speelt en waar het geld onnodig
uitgegeven word Ik zeg altijd als het jouw eigen privé geld was zou je het dan ook zo uitgeven
zo ja dan zit het goed zo nee dan heb je het antwoord al..
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Overlegmomenten, adequater inzetten en laten werken van personeel. tuinpersoneel, dit
uitbesteden aan bedrijf in horst. alle werkzaamheden die door bedrijven gedaan kunnen
worden, maar die nu door gemeentewerkers, denk aan tuinwerk gedaan worden, enz
Overheidsuitgaven
Overheidskosten Minder regels inwoners meer betrekken bij beleid en dat eenvoudiger maken
overhead en teveel mensen aan het werk houden
Overbodig personeel
Opvang asielzoekers
Ophalen afval
Openbare verlichting tijdens de nacht, Natuurontwikkeling en het onderhoud hier van,
werkelozen pleinen en openbare tuinen laten onderhouden m.b.v. uitkering, clubs zelf de
sportparken laten onderhouden zonder vergoeding.
Op zo`n grote projecten. Miljoenen investeren mag maar moet wel voor alle burgers iets
opleveren. Zoals het centrum. Maar niet het hippisch centrum.
Op zgn ,,ambtenaren,,.
-Op uitgaven voor sportaccommodaties, de verenigingen meer zelf laten doen. -opvang van
vluchtelingen. -project hippisch paardencentrum stopzetten
Op subsidies van nieuw te ontwikkelen sport accommodaties, zoals bijvoorbeeld het
ruiterproject in de Kronenberg. Dit is iets voor de paarde handelaren zelf om dit van de grond
te krijgen. En het steeds opknappen van de diverse dorpskernen die maar steeds voor veel geld
opgeknapt moeten worden wat alleen goed is voor de middenstand.
Op subsidies aan (sport)clubs.
op sport verenigingen
Op personeelskosten, huisvestingskosten en aankoop van bouwkavels.
Op personeel met veel salaris (aantal wethouders is veel vergelijk bv Venlo)
Op personeel en bonussen voor directeuren die toch al genoeg verdienen. Denk maar eens wat
de kleine man hiervan moet denken.
Op personeel
Op onnodige zaken
Op onnodige uitgaven ambtenaren
Op onnodige dingen, oa peelbergen
Op onnodige dingen zoals kunst en beelden plaatsen.
Op luxe. Niet op uitkeringen, WMO e.d.
Op investeringen die, (zoals de exploitatie van het voormalige Floriade-terrein) alleen maar geld
heeft gekost. Bezuinigen kan ook door minder vaak externe en dure onderzoekbureau`s in te
schakelen om iets te laten onderzoeken. Er zijn genoeg deskundige mensen uit de gemeente
Horst die een gezond boerenverstand hebben. Externe onderzoeksbureaus staan veel te ver
van de Horster werkelijkheid en gemeenschap af. Investeren in mensen levert geld op i.p.v.
investeren in projecten zoals Hyppisch Centrum de Peelbergen. In Aken en Den Bosch is al
zoiets. Miljoenen in een Hypisch Centrum stoppen is waanzin ten top. De gemeente tilt zichzelf
over het paard. Bezuinigen doe je samen. Burgers en ondernemers binnen de gemeente
hebben minder te besteden en draaien elke eurocent drie keer om voordat die wordt
uigegeven. De gemeente kan een `Bezuinigingsaward` instellen. Beloon het beste
`bezuinigingsidee 2014` met een aantrekkelijke prijs. Er zijn mensen genoeg die met goede
ideeën die de gemeente een boel geld kan besparen. Maak alle burgers deelgenoot van de
benodigde bezuinigingen en je zult zien dat dit geld kan opleveren.
Op hun eigen uitgaven en geen extra uitgaven voor nieuwe initiatieven zoals hippisch centrum.
Op het steeds maar weer wijzigen van drempels, plateaus en andere zogenaamde
veiligheidsvoorzieningen. Pak liever verkeershufters veel harder aan.
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Op het gemeentelijk apparaat. Als men bij de gemeente hetzelfde te werk ging (bv het
personeelsbeleid) als in het bedrijfsleven, zou dit een gigantische winst op kunnen leveren.
Op het binnenhalen van buitenlanders en het inrichten van hun huizen
Op haar eigen kosten.
Op grote projecten met hoge investeringen
Op dingen die niet zo nodig zijn maar waar veel geld aan uit wordt gegeven en daarna is het
niet meer nodig maar het geld is wel weg en dan moet er weer iets anders komen.
GELDVERSPILLING?????????
Op de salarissen van de `hoge piefen`, de managers en alle overbodige leidinggevenden.... En
ook op alle prestigeprojecten, zoals de Floriade ook was en nu weer met het hippisch centrum
Op cultuur.
Op bv kritisch te zijn op verkeersborden
Op buitenlanders die hulp weigeren te helpen financieel
Op bomen water geven als het bijna gaat regenen.
Op alles wat onnodig is.
Op alle promotie kosten van de gemeente
Op alle kerkdorpen ook op Horst-centrum ( b.v groenvoorziening en openbare voorzieningen)
Op (te) dure gemeenteraadsleden
Ontwikkeling van agrarische bedrijfsleven
onnutte zaken, zoals t blijven verplaatsen van de peelkabouters. Te veel vergaderen over
luchtkastelen, kost handenvol manuren.
Onnodige uitgave in de hand houden
Onnodige projecten of projecten die over een aantal jaar ook gedaan kunnen worden
Onnodige onderzoeken
Onnodige feestjes en projecten
onnodige en ondoordachte zaken.
Onderhoud gemeentegrond.
om ook Goed naar de burgers te luisteren.
Officiële feestjes goed beleid van personeel minder steun aan verenigingen
Oa hippisch centrum peelbergen
Nutteloze uitgaven zoals Florida, waarvan al van te voren bekend was dat het geld zou kosten.
Het steeds aanpassen van verkeerssituaties, wel drempel geen drempel, dan bakken erop,
bakken weg, schilderen we strepen, dan maat weer ander soort drempel enz.
Nutteloze dingen zoals bloemen in dorp die wekelijks water nodig hebben etc.
Nog uit te voeren en nieuwe plannen tijdelijk parkeren, totdat het tij is wedergekeerd.
Niets afschaffen, maar er zuinig mee omgaan. Heel goed op de kleintjes letten (alle KLEINE
uitgaven, gemeente uitjes en feestjes) Alle mensen, dus ook de mensen die bij de gemeente
werken, hebben in eigen omgeving al bepaalde ontspanning. U weet, VELE KLEINTJES MAKEN
EEN GROOT!!!!!!!!!!!!
Niet op de WMO want de chronisch zieken krijgen het steeds moeilijker. Om te bezuinigen zijn
er nog wel anderen middelen.
Niet op de subsidies voor verenigingen, maar subsidies voor andere zaken.
Niet met drie verschillende wagens vuil op komen halen
Niet levensbehoefde dingen,luxe
Niet bezuinigen, maar de belastingen inkomensafhankelijk verhogen!
Nergens op!
nergens op misschien op te veel personeel binnen het gemeentehuis
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Nergens op –meerdere malen genoemd
Natuur, nieuwe bouwprojecten
N.v.t.
Mogelijk op de personele bestand
Moeilijk om iets te noemen want je treft er altijd wel iemand mee
Minder vaak vuilnis ophalen 1 x in de week groente afval ophalen is al voldoende
Minder personeel. En dan niet op de werkvloer maar hogerop!!!
Minder personeel, lijnen korter houden.
Minder personeel bij gemeente Subsidies voor verenigingen
Minder personeel
Minder ophaalrondes afval; geen nieuw hippisch centrum; geen dure investeringen in glasvezel
voor buitengebied maar als het echt moet, stevig onderhandelen met Reggefiber
Minder lange (te uitgebreide) procedures/ en regels. Personeel dat in de buitendienst werkt,
niet voor elke koffiepauze terug naar de loods op de Americaanseweg. Laat deze mensen zelf
hun koffie van thuis uit meenemen en onder het werk opdrinken.
Minder kantoor personeel
Minder kantoor banen ,en betere controle uitbesteding van de buitendienst want het soms wel
een rommeltje
Minder inkomsten dus ook minder uitgave. het huishoudboekje moet sluitend zijn.
Minder gemeente personeel.
Minder bureaucratie
Miljoenenprojecten als de Floriade en Hippisch centrum.
Met de kaasschaaf erover
Mensen met een uitkering meer bij de gemeente laten doen.
Men zou wat meer centraler moeten werken i.p.v. diverse gebouwen verspreid over de dorpen.
meer zelf te doen in plaats van externe in te huren we hebben zelf ook een
verantwoordelijkheid ik bedoel dan ook de burgers en ook de grote projecten mag wel naar
gekeken worden
Meer vrijwilligers betrekken bij onderhoud/klussen verenigingsgebouwen.
Medewerkers van de gemeente
Medewerkers en kritisch op onnodige uitgave
Matig het onderhoud aan wegen en groenvoorzieningen, verkoop nog wat meer groenstroken.
Maaien van de bermen
Luxe" uitgaven, versobering van bepaalde regelingen en waar mogelijk vergoedingen vragen op
prestaties die nu niets opbrengen."
Luxe dingen, zoals nieuwjaarsreceptie etc. Personeelsfeestjes, etc.
Loonkosten personeel, effectief werken, geen oeverloze discussies over het een of ander,
knopen doorhakken. Niet zo maar een vergunning afgeven voor bv megastallen, winkels
buitengebied, eerst in de kern de lege panden besteden.
Linkse hobby’s
Lastig
Laat de gebruiker van bepaalde diensten meer betalen ipv iedereen voor alle diensten.
Schutterij bijvoorbeeld is mega rijke vereniging, waarom moeten die subsidie krijgen?
Laat alle bijstandsmensen iets doen voor de samenleving, schoffelen, verkeersborden poetsen,
rommel opruimen, dan krijgen we allemaal waar voor ons geld
Kunstwerken, klaplopers intern,
Kunstmanifestaties
Kunst, veel verbeteringen die helemaal niet nodig zijn zoals centrumplannen ed
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Kunst, subsidies, hippisch centrum, lidmaatschap diverse regionale clubs en deze wellicht laten
fuseren (1 directeur ipv 3)
Kunst aanschaffen voor het gemeentehuis recepties, etentjes ect kunstprojecten voor buiten
dat een burgemeester meedoet aan smaak van de week, veels te dure en luxe projecten
Kunst – meerdere malen genoemd
Kritischer te zijn op aanvragen voor subsidies die geen of weinig toegevoegde waarde hebben
voor de Gemeenschap/ Verenigingen etc. De bijdragen op vlakken zoals Regionale Activiteiten
cq manifestaties die opgezet worden voor naamsbekendheid etc. schrappen. Horst a/d Maas
staat toch al goed aangeschreven in de provincie en bij de landen die buur zijn. Maar niet zoals
velen onder ons , tegen alle subsidievormen zijn, maar wel de subsidies van bvb zonnepanelen
ontvangen. Dat kan er bij mij niet in.
Kosten besparen/ reorganiseren binnen de gemeente
Kosten ambtenaren
Kerstpakketten, subsidies,
Kan in vanuit mijn positie niet beoordelen.
Jammer maar helaas niet onontkoombaar
Investeringen in grond en aankoop van huizen, nieuwjaarsreceptie, interimmanagers,
wethouders en wachtgelden, zwembadpersoneel, het maken van ambitieuze plannen die niet
de gemeenschap dienen maar vooral het cv van ....
Investeren in grote projecten zoals toen de Floriade dat is namelijk een grote FLOP geworden
en heeft heeeeel veel geld van onze burgers opgesnoept.
Interne verbouwingen gemeentehuis, alle feesten, recepties, uitjes, dienstreizen, taxied zijn
volslagen overbodig, geld uitgeven aan oudere werkloze en jongeren zodat de vrijwilligers
eindelijk betaald werk krijgen.
Interne kosten
Inhuren van buitengemeentelijke krachten om onderzoeken te doen
inhuren extrerne bureau`s / onderzoeken, meer beslissen op boeren verstand
Infrastructuur, ambtenaren en subsidies aan verenigingen waaraan hoofdzakelijk volwassenen
participeren
Infra
Inefficiëntie
Inefficiënte ambtenaren en inefficiënte maatregelen aanpakken
In plaats van het steeds onnodig inhuren van ongelooflijke dure adviesbureaus zouden de
ambtenaren hun werk kunnen doen.
In ieder geval niet op de zorg
In ieder geval NIET op de wmo/pgb ed. Tja moeilijk te zeggen: aanpassen/bouwen luxe
gebouwen/winkels, immigranten/asielzoekers/buitenlandse werknemers.
In het gemeentehuis zelf beginnen
In eerste plaats op personeel, ik denk dat er op veel afdelingen wel een laag managers tussen
uit kan. Betere toezicht op projecten zodat er niet te veel moet worden betaald bij meerwerk.
Ik zou het niet weten
Ik zou het niet direct kunnen zeggen maar zeker niet op de ZORG!!
Ik vind dat de gemeente moet bezuinigen op dingen die de buurt niet wil, dat die toch worden
aangeschaft.
Ik heb geen idee
Iedereen moet bezuinigen, waarom de gemeente dan niet.
Hondentoiletten
Honden toilet. Honden belasting terug invoeren.
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Honden belasting terug .gemeente Venlo heeft dat ook
/alle de gemeente Venlo dat afschaft dan hebben ze/een//groot in komen inkomen verlies
vooral alle ze geld/////////tekort hebben en geen buitenlanders.de handen vol//////duwen en
kriminelen en uitschot verwennen. <piep> polen
Hoge Manager de deur uit, die niet voldoen en onrust kweken.
Hippisch centrum.
Hippisch centrum, grote evenementen als Powerman en Truckrun.
Hippisch centrum – meerdere malen genoemd
Het wegenonderhoud: hier is de laatste jaren al zoveel veranderd dat het nu wel minder kan
Het Rijk kort fors op de uitkeringen aan de gemeenten en dat betekent dat onze gemeente veel
minder geld van het Rijk krijgt en als gevolg hiervan zal moeten bezuinigen.
Het gemeentelijk apparaat. Efficiënter werken
Het geld voor het paardencentrum niet door laten gaan. Dat is echt zoveel geld waar ze heel
veel andere verenigingen een beetje van hadden kunnen geven. Of in de pot laten zitten. 1 keer
kermis per jaar is ook voldoende. Geen verdere vernieuwingen meer in dorp. Zoals kunstwerk
hier en kunstwerk daar. Het goed zoals het nu is.
Het eindeloos subsidiëren van talloze kleine projecten ten gunste van een handje vol mensen
en daardoor bestaande clubs in de kou laten staan.
Het eigen ambtenarenapparaat efficiënt laten werken, minder bureaucratie.
Het aanbrengen van wegversmallingen en het daarna weer weghalen ervan Beter
werkzaamheden combineren, zodat een stoep of weg bv maar 1 keer hoeft open gemaakt te
worden
Grote uitgaven zoals Floriade, paardencentrum
Grote uitgaven (investeringen).
Grote projecten, waarvan op dit moment niet bekend is of deze rendabel zijn, afblazen.
Efficiënter werken. Bouwprojecten, uitgezonderd huurwoningen, verminderen/afblazen.
Grote projecten als het hippisch centrum. Moeten bedrijven maar zelf betalen.
Grondaankopen
Groenvoorziening
Groenvoorzieningen die veel onderhoud vergen en die niet worden bijgehouden
Groenvoorziening bijhouden
Groenbeheer, kaasschaafmethode (overal n beetje vanaf) ?
Gemeentelijke uitgaven beperken.
Gemeentelijke belastingen
Gemeentebelasting omlaag en minder personeel omdat er in mijn ogen teveel mensen in dienst
zijn en er met minder mensen meer bereikt word als je nu iemand wilt spreken word je van de
ene naar de andere doorverwezen en dit zou veel directer kunnen
Gemeente zelf
Geld uitgeven aan projecten die tot niets leiden. bv. Floriade.
Geen/niet zoveel externe medewerkers mee inzetten
Geen zicht op.
Geen idee – meerdere malen genoemd
Geen geld uitgeven aan overbodige luxe die geen deel uitmaken aan de eerste levensbehoefte
Gebouwen vd gemeente, personeel gemeentehuis, bibliotheek en andere overheid gebouwen
of wel overheads, zoeken naar efficiency.
feestjes
Extra dingen die niet zinvol zijn.........
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Externe inhuur personeel
Externe adviseurs, geen enkele ambtenaar durft nog iets te zeggen zonder dat het
geraadpleegd is door 2 adviseurs a € 125,= per uur.
Evenementen, die veel geld kosten.
Eten- en keuken-afval hoogstens een maal per week ophalen, of helemaal niet. Mogelijkheid
onderzoeken om dit in de groenkorven te doen.
Er wordt al veel bezuinigd kijk maar hoe het onderhoud van de wegen is. Veel onkruid etc etc .
Het lijkt het oostblok wel.
Energiegebruik. Straatverlichting op minder drukke tijden uit.
Elektriciteit
Eigen grootte personeel. bouwwoede inperken. niet alleen alles in horst centrum investeren
Efficiënter personeel inzetten. subsidies onder de loep nemen.
Eerst geld besteden aan noodzakelijke voorzieningen, alvorens nieuwe dingen op te zetten
Eens goed kijken naar onnodige uitgaven, b.v door ambtenaren
Een permanente ijsbaan op het Wilhelminaplein: overdreven! weer een nieuwe skatebaan!
Een goede controle op de uitgave van gemeenschapsgelden, wel overwogen beslissingen
nemen of iets wel/niet noodzakelijk is en effectieve bestrijding van mogelijke fraude met
gemeenschapsgeld (subsidies, uitkeringen, investeringen)
Een efficiëntere inzet van bijstand zorg en ambtenaren
Duur gemeente huis midden in het centrum met daar mee samenhangende parkeerproblemen.
Waarom niet goedkoop gebouw in het buitengebied minder ambtenaren en dan met name
managers, middenkader e.d., korten op subsidies
Dure prestige zaken. De basis moet goed zijn en niet steeds voor publiciteit te gaan.
Dure evenementen sponsoren
Dorps kern vernieuwingen
Door het ene te maken en het andere daardoor te vernielen. Meer controle op de uitvoering.
Door efficiënter te werken
Door alle werkzaamheden zo effectief mogelijk uitvoeren. Misschien kunnen diverse
werkzaamheden door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd worden.
Diverse activiteiten op dezelfde data`s
Dit vind ik te moeilijk....ik ben helemaal klaar met alle bezuinigingen van de afgelopen jaren.
Mensen zijn lang genoeg de dupe van alle bezuinigingen. Hoe erg is het om op ouderen, op
jeugd, op zieken, op sport enz. enz. te bezuinigen..... Haal het geld waar het te halen valt, al zou
ik zo niet durven zeggen waar en hoe dat mogelijk is.
De vier-en-een half miljoen die de gemeente aan het hippisch centrum gaat bijdragen; dit mag
absoluut niet in deze crisistijd!
De regering moet ophouden met alle bezuinigingen terug te schuiven naar de gemeente en
deze zelfde gemeente ook nog minder te subsidiëren. We weten met z`n allen dat de rekening
uiteindelijk bij de burger terecht komt die dan dubbel gepakt wordt.
De pijn verdelen
De overheid heeft al genoeg bezuinigd de laatste jaren, maar op een ding mogen ze bezuinigen.
En dat zijn de ecoducten die her en der gebouwd worden.
De gemeente steeds voor ogen houden dat ze voor een dorp zich inzetten en dan ook geen
stadse" instellingen moeten hanteren"
De gemeente moet zelf beslissingen nemen i.p.v. verschillende onderzoekburo`s in te
schakelen.
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De gemeente kan bezuinigen door het eigen beleid onder de loep te nemen. Het asfalteren van
een geruïneerde B-weg en dan vervolgens dezelfde zware vrachtwagens erover laten rijden is
verspilling. Binnen een week is de weg weer beschadigd. Het snoeien van bomen, de rommel
een week laten liggen zodat de volgende ambtenaar 3x zoveel werk heeft om het op te ruimen
omdat het weggewaaid is. Vier keer de Horsterweg openleggen omdat er een idiote slinger in
gemaakt is waar niemand zonder in de berm te komen langs kan rijden. Zonder enige
communicatie steeds hetzelfde doen. Het afvalbeleid zo uitvoeren dat mensen iedere maand
een nieuwe kliko nodig hebben omdat de ophaler ze kapotmaakt. Geld tekort komen door het
nieuwe afvalbeleid omdat men geen gedegen onderzoek doet en dan erachter komt dat er niet
genoeg vuilniszakken gekocht worden. Misschien kan de gemeente klachten van burgers eens
serieus nemen? En dan intern eens gaan communiceren met elkaar? Zou vast helpen om geld in
de spaarpot te houden.
De gemeente kan bezuinigen door de zelfredzaamheid van de burger te stimuleren om
daardoor geen (peper)dure voorzieningen op te zetten. Een ander onderdeel is minder
personeel, maar hier is al behoorlijk op bezuinigd. Nog meer gaat ten koste van doorlooptijden
en dienstverlening
De Gemeente kan bezuinigen door de onderlinge afdelingen beter samen te laten werken, van
elkaars plannen op de hoogte te laten zijn en goede ideeën van de burgerij serieus te nemen.
werken kan ook van thuis uit, dan hoeven er geen dure gebouwen voor gehuurd/gebouwd te
worden. soepele afwikkelingen van b.v. vergunningen die in laden liggen te verstoffen en maar
niet afgegeven worden, ook dat geeft de economie een boost. want het lijkt er wel eens op dat
de Gemeente loopt op afgelopen olie!
De gemeente kan bezuinigen door beter te communiceren/plannen in onderhoud. Beter kijken
naar duurzaamheid i.p.v. korte termijnplanning.
De buitenlandse burgers en werkers
De advertentie van horst aan de maas die er veel te vaak instaat.
Dat lijkt me niet iets wat je zomaar kunt roepen.
Dat HADDEN ze moeten doen tijdens de Floriade. Je weet van te voren al dat zoiets een fiasco
wordt gezien de eerdere geleden verliezen.
dat anders veel dingen op de duur niet uitgevoerd kunnen
Cultuur, subsidies,
Cultuur
Controleer eens hoe lang er over werk gedaan wordt aan de weg en openbare ruimtes , lijkt
soms erg lang te duren en daardoor ook erg duur!
Commissies. Kritisch kijken naar personeelsbestand.
Bureaucratie
bureaucratie/ambtenaren
Bureaucratie Het de hand boven het hoofd houden van een bepaalde horecaondernemer
buitenlanders en personen die zich niet goed gedragen
Buitendienst, het werk niet uitbesteden aan derden. Laat diegene die in Horst aan de Maas
werkloos zijn, onder begeleiding van een werkende ambtenaar dergelijke extra
werkzaamheden uitvoeren. Alle kleine beetjes helpen, en tot slot deze werkloze hebben dan 9
voorlopig ) toch nog arbeid. Voor wat , hoort wat! Ook het ambtenaren op de stoel achter het
bureau, kan best met wat minder personeel.
Bijdrages aan megastallen. Duidelijke afspraken maken met regionale partners over schulden
Floriade: niet doorrekenen aan de inwoners. Bijdrages aan woningbouw die onbetaalbaar is
voor jongeren en tenslotte alle activiteiten die zorgen voor de braindrain die plaatsvindt. De
gemeente jaagt jongeren de regio uit!
Bezuinigingen moeten gelijk verdeeld worden, zonder prioriteiten te stellen.
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bezuiniging op adviescommissies/ buro,s
Bezuinigen door effectiever te gaan werken. Verder zijn dure verbouwingen en aanpassingen
aan het gemeentehuis niet meer te verkopen. Snijden in eigen vlees heet dat tegenwoordig.
Betere controles op uitkeringen en toeslagen zijn echt nodig.
Bezuinigen ??? Ambtenaren willen ze wel meer loon gaan geven. Waar zijn wij mee bezig
Beter alles te plannen ,betere communicatie met andere diensten.
bestuurskosten huisvesting gemeente
Bermen gras maaien, ik maai al jaren de bermen bij mijn huis en dat van de buren, nu komt er
regelmatig een bedrijf dat dit werk doet.
Bepaalde subsidies, die doelloos zijn, afschaffen. Mensen die kunnen werken, maar niet willen
werken, niet meer financieel ondersteunen, met kortingen. o.a.
Bepaalde evenementen. niet meer zo maar alles uitgeven en met voldoende beleid geld
uitgeven waar het nodig is
Asielzoekers toelaten in gemeente
Ambtenaren
Ambtenarenbestand kritisch onder de loep nemen
Ambtenaren, gemeentehuis, kunstsubsidies
Ambtenaren, De zorg goed organiseren , via kleine zorggroepen en zonder de grote
geldverslindende organisaties
Ambtenaren, bureaucratie en cultuur/evenementen
Ambtenaren – meerdere malen genoemd
Als we kijken naar de nieuwe taken van gemeenten dan ben ik van mening dat er bij de
besteding van de BOPZ nog meer maatwerk moet plaatsvinden. Rolstoelen rollators en ander
gebruiksartikelen hoeven mijns inziens niet vergoed te worden tenzij. Bij dat tenzij speelt wat
mij betreft het inkomen een belangrijke rol. Wat mij betreft geldt dit ook voor huishoudelijke
hulp. Niet vergoed tenzij.
Als iedereen moet bezuinigen geld dat ook voor gemeente
Als er maar op de juiste manier bezuinigd gaat worden heb ik er geen moeite mee.
Als de gemeente op de juiste posten bezuinigd is er niks aan de hand. Onderwijs en zorg en
welzijn horen daar niet bij !!
Allerlei wegversmallingen die telkens veranderd worden
Al het luxe in het centrum van horst
Afvalkosten
Afvalbeleid, gewoon alles bij elkaar
Afvalbeleid
Afval korven buiten de bebouwde kom, bewoners hebben er zelf ruimte genoeg om
snoeiafval te dumpen. Altijd buiten de bebouwde kom gewoond en nooit problemen gehad
met snoeiafval.
Afslanken gemeentelijk apparaat.
Adviseurs van buitenaf inhuren. eigen mensen hun verantwoording laten nemen.
Aantal wethouders en ambtenaren in de gemeente en daarnaast op voorzieningen als mfc
Aanleg van verkeersdrempels en andere belemmeringen afvalsysteem
Aankopen van gebouwen , of verbouwingen die niet nodig zijn
Aan personeel dat zijn werk niet goed/voldoende doet. Zoals perken bijhouden.
Aan onnodige uitgaves. Hondenbezitters zelf troep van hun dieren opruimen. Dit moet de
gemeenschap geen geld kosten
Aan de uitgave van dure vergaderingen, verkiezingen, ect allemaal dingen die behoorlijk duur
zijn en een stuk kleiner kunnen
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2x per jaar kermis
1. Op projecten waarvan is gebleken dat ze in de huidige tijd niet meer zinvol zijn. 2. Efficiënter
met geld omgaan
1. Op personeel. Als voorbeeld: de dorpsbouwmeester. Het lijkt er op dat deze functionaris is
aangesteld om het de burger die iets wil bouwen o.i.d. het zo moeilijk mogelijk te maken. Laat
iets meer vrijheid voor de mensen die bouwen. 2. Verder bezuinigen op subsidies aan allerlei
instellingen. Ook sportverenigingen maar er wel rekening mee houden dat verenigingen die
veel jeugd hebben gespaard worden. 3.Kleinere gemeenteraad, maar dan wel lui met verstand
van zaken ( kun je minimum eisen aan stellen) dus geen schreeuwers en populisten 4. Wat
minder vaak vuilnis ophalen, behalve het keukenafval i.v.m. de hygiëne.
1. Afvalsysteem 2. Groenvoorziening mannetjes die niets doen tijdens werkuren (personeel) 3.
Niet investeren in projecten die op niets uitdraaien
1 kermis per jaar? zou ook voldoende zijn. Minder personeel!
1 kermis minder en dan één fatsoenlijke kermis.
`luxe-uitgaven` zoals een hippisch-centrum. Zaken die niet direct noodzakelijk zijn.
* op uitgaven die gedaan worden en binnen enkele jaren weer weggehaald worden; bv.
verhogingen in de straten die daarna weer snel weggehaald worden. Of bomen poten langs de
weg die dan binnen no time weer weggehaald worden. * op uitgaven aan werkelozen zonder er
iets voor terug te vragen. Mensen in de ww of bijstand kunnen heel goed vrijwilligerswerk
doen, in dat werk zijn heel veel mensen nodig.
- Op de salarissen van ambtenaren met een te hoog salaris. - Op projecten die nog uitgesteld
kunnen worden. Bijvoorbeeld het zwembad. De kosten van een nieuw zwembad vallen over
het algemeen hoger uit. Het huidige zwembad gewoon handhaven, als dit nog voldoet. - Op
prestige-projecten. Deze kosten meestal meer geld dan ze opbrengen. Bijvoorbeeld het
hippisch centrum. - Op de bureaucratie. Zaken moet volgens mij sneller, eenvoudiger en
goedkoper geregeld kunnen worden.
Minder personeel..
- Kunst - Zelf efficiënter werken. (Geen bezuinigingsplan op eigen werknemers wat eerst
miljoenen kost om uit te voeren)
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