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Het mes erin?
Goed onderwijs voor je kinderen. Een veilige
en leefbare buurt om in te wonen. De
badmeester in het zwembad. Het schoonhouden van de straat. Glow en de Dutch
Design week. Zaken waar ambtenaren van de
gemeente Eindhoven direct of indirect een
bijdrage aan leveren. Allemaal dingen die we
heel vanzelfsprekend vinden. Dat zijn we met elkaar eens,
zo bleek ook tijdens het forum over de bezuinigingen op internet waar ik aan deelnam.
Op deze website gaven onze inwoners goede suggesties voor besparingen. Maar ook
viel me op hoe gemakkelijk zij het mes zetten in het ambtenarenapparaat. Het is blijkbaar makkelijk snijden in iets waarvan je niet weet welke gevolgen dat heeft. Net zoals
dat in de landelijke politiek gebeurt: tienduizend rijksambtenaren eruit, is de boodschap.
Maar wat daarmee komt te vervallen, heb ik nog steeds niet gehoord. Jullie wel?
In diezelfde periode ging ik op bezoek bij het Veiligheidshuis. Daar werken allemaal
mensen met ziel en zaligheid aan een veiligere stad. Bijvoorbeeld door de opvang van
mensen die op vrijdagavond uit de gevangenis komen en hen aan een baan te helpen.
Als we dat niet doen, kunnen ze alleen weer terug naar hun oude foute vriendjes. En
begeven ze zich vroeg of laat weer op het foute pad. Belangrijk werk waar ik erg
enthousiast van word. Hoe pijnlijk is het dan dat ik ter plekke moet horen, dat ik samen
met het college net had besloten hierop te bezuinigen!

Tijdens de (samenspraak)bijeenkomst op
18 november over het nieuwe programma
Burgerparticipatie werd druk gediscussieerd.

Meer informatie op Pino > thema >
handboeken > samenspraak

Ten opzichte van de resultaten uit
2007 is bovendien over de gehele
linie een verbetering waar te nemen.
Het algeheel rapportcijfer dat
deelnemers aan de gemeente geven,
stijgt van 6,5 naar 6,8. Het rapport
‘Interactie in actie 2` sluit af met de
aanbeveling door te gaan op de
ingeslagen weg en geeft daarbij
enkele suggesties.

Minimaal 12,5 miljoen euro van het besparingsbedrag halen we zoals gezegd ‘uit de
ambtelijke organisatie’. Dat doen we niet alleen om de stad te laten zien dat we onszelf
niet ontzien. Dat iedereen dat begrijpt, werd duidelijk zichtbaar tijdens de ‘Operatie
Broekriem’. Veel voorstellen gingen over bezuinigingen in onze eigen organisatie.
Minder rompslomp, minder snel iemand inhuren en minder managers. Kortom:
efficiënter werken en daar is niets mis mee. Integendeel. Het is juist goed om onze
processen te stroomlijnen. Net zoals het goed is om meer aspecten los te laten,
bijvoorbeeld door niet meer alles tot in detail te toetsen bij het verlenen van vergunningen. Of stoppen met het voorbereiden van projecten waar we toch geen geld voor
hebben. Dus: taken schrappen en het mes zetten in de vele verantwoordingscyclussen.
Van zulke bureaucratische processen hebben ambtenaren zelf ook het meeste last.
Dergelijke bezuinigingsmaatregelen betekenen helaas wel, dat we minder ambtenaren
nodig hebben. En dat we dus afscheid moeten nemen van veel tijdelijke collega’s, die
hun steentje hebben bijgedragen aan onze mooie stad. De gemeente wil hen echter
niet met stille trom laten vertrekken. Daarvoor waren hun bijdragen veel te waardevol.
Graag maak ik van deze gelegenheid in Eindhoven Eigen gebruik om hen een hart onder
de (broek)riem te steken. Daarom namens ons én de stad: enorm bedankt voor alles!!
Zonder jullie was Eindhoven waarschijnlijk niet zover gekomen.
Staf Depla

