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Welke van onderstaande gemeentelijke taken vindt u het belangrijkst? - Anders, namelijk:
Alle 9 bovenstaande onderdelen
alle bovenstaande taken zijn even belangrijk
Alle taken zijn belangrijk genoeg om daar in te investeren
Allemaal belangrijk
alles is belangrijk,daar is geen keuze in te maken.
bezuinigen
deze taken en anderen
duurzame woningen
huizen bouw
Inkomen van ambtenaren
nogmaals openbare orde en veiligheid.......
Openbare vervoer
vaarwater
Wonen
Woningbouw in hensbroek



Vindt u dat de OZB in de gemeente Koggenland verhoogd kan worden, als daardoor minder bezuinigd hoeft te worden door de gemeente? - Toelichting

Ja, namelijk als:
90 euro er bij komt prima als er dan niet bezuinigd wordt op openbare ruimte
Alleen om primaire taken te kunnen blijven uitoefen
Als er ook bezuinigd wordt.
als er op andere zaken sterk bezuinigd kan worden
als ook wordt gekeken naar een efficiéntere manier van uitvoeren en organisatie, meer verantwoording bij de te nemen taken en niet alles via bureaus.
Bedrijfsgebouwen ed niet verhogen, alleen woningen.
daardoor minder bezuinigd hoeft te worden
daardoor preventie van grotere schade/problemen/achterstanden gerealiseerd kan worden
Daarmee gegarandeerd niet bezuinigd wordt op de wmo en jeugdzorg
daarnaast kritisch gekeken wordt naar de uitvoerende diensten welke ik heb aangegeven.
dan wel duidelijk is wat er met dit geld precies gedaan gaat worden en dat dit achteraf geëvalueerd wordt of dit daadwerkelijk gerealiseerd is
dat helpt de belangrijkste taken te kunnen voortzetten
Day geld gestoken wprd in de scholen die opgeknapt moeten worden of nieuw gebouwd moeten worden
De aangegeven beleidsproducten qua doelmatigheid tegen het licht zijn gehouden en er nog steeds tekorten zijn.
De burger er ook wat voor terug zien.
de gemeente eerst kijkt naar efficiëntie in eigen werkwijze. Weg van de vergadercultuur, weg van te veel regel en wetgeving en meer terug naar doeltreffend handelen. r
De gemeente eerst kijkt of er niet ergens bezuinigd kan worden. De bezetting op het gemeentehuis is ook erg hoog en door te infecteren in nieuwe industrie terreinen, is er ook nog wel wat te halen in de gemeente verwacht ik.
de gemeente tegelijkertijd meer investeert in echte preventie voor alle kinderen en volwassenen en betere specialistische hulp voor diegenen die het echt nodig hebben.
de gemeente wel eerst kritisch de eigen uitgaven heeft bekeken en geoptimaliseerd.
De helft berekend kan worden naar.45 euro
De hogere inkomens hieraan bijdragen en de modale inkomens worden ontzien
De ozb niet aanzienlijk verhoogd wordt en er ook wordt gekeken naar andere heffingen. Hondenbelasting bijvoorbeeld.
De stijging niet explosief is. Dus niet dusdanig verhogen dat er helemaal niet bezuinigd hoeft te worden.
de verhoging een paar procent betreft, maar het moet wel voor iedere beurs betaalbaar blijven
de verhoging in betere tijden weer naar beneden wordt aangepast
dit echt nodig is. eerst kijken waar bezuinigd kan worden. dan kijken of er misschien nog op een andere manier inkomsten zijn te verkrijgen
Er dan ook daadwerkelijk verbeteringen door geboerd worden in alle dorpen en niet alleen avenhoorn/de goorn
er echt geen andere bezuinigingen meer mogelijk, bezuinigingen op..., zie vorige data
er geen andere mogelijkheid is
Er meer in cultuur en onderwijs geinversteerd kan worden
er ook bezuinigd word. Op twee manieren dus het gat dichten: bezuinigen op posten waar het kan en extra OZB vorderen.
er ook goed gekeken worden naar waar de huidige uitgaves aan worden gedaan
Er ook in de eigen organisatie vergaande bezuinigingen worden doorgevoerd.
Er zijn ook boven modale inkomens die een huur woning bewonen, Deze groep ook wat belasten.
het besteed wordt aan het uitvoeren van belangrijke taken van de gemeente (voor mij betekent dat dit dat dit automatisch het huidige niveau is, misschien kan het wel anders)
Het de verhoging voor alle bewoners telt, samen de lasten dragen.
maar met verantwoording naar bewoners waarheen dit gaat en waarom het tekort is ontstaan
maar niet heel veel hoger dan nu.
Met een klein % per jaar, bv 2021 3% en 2022 ev ook 3%.
Minder uitgeven aan onzin dingen zoals receptie en afscheid
mits een max wordt gesteld (we hoeven niet op Westfries niveau te komen). OZB wordt zo vaak gebruikt om de gemeentelijke financiën weer op orde te brengen
niet het gehele tekort wordt verrekend, ja een ieder betaald evenredig mee, maar het tekort komt ergens vandaan. OZB is een vaste inkomsten pot voor de gemeente
Niet te veel
Ook wordt bezuinigd, niet alleen een lastenverhoging en zeker niet in die mate (40%)
Stapje voor stapje en niet mét gelijk 30%
Volgens het principe de "Vervuiler betaald en ook naar draagkracht"
voor iedereen gelijk ook land eigenaars
word ingezet op het verbeteren van jeugdzorg / culturele instellingen / energietransitie / sociale cohesie
ze niet onnodig geld aan het uitgeven gaan
Ze rond het landelijke gemiddelde kunnen blijven. Dan hoeft de gemeente ook niet iedere keer vol trots in de krant te laten zien dat ze de goedkoopste zijn.

Nee, omdat:
0mdat ik bij de volgende vraag geen antwoord zie van minder dan 25 euro als ik 'ja, als de gemeente' etc. invul
alles gaat omhoog dit wordt moeilijk om het van de aow te kunnen betalen



Als Gemeente en Provincie N-H laaat lege bussen rijden voor het publiek geld ,dat  betekent dat Gemeente heel rijk is !
Als het huishuidboekje niet sluitend is, dan is bezuinigen de enige optie. Of wordt er van burgers ook verwacht dat als ze niet rond komen dat ze dan maar meer gaan verdienen?
als je geld tekort komt, geef je dus te veel geld uit en moet je minder uitgeven
bezuinigd kan worden op de door mij hierboven aangegeven onderdelen
Bezuinigen betekent “minder uitgeven” en niet zaken duurder maken.
Bezuinigen makkelijker is
bezuiniging op ambtelijk app verdienen heel goed en gegarandeerd geld en laat vervallen ze 5 procent inleveren en allerlei extra,s
Burgers hebben ook geen mogelijkheid om hun inkomstenbelasting te verhogen als ze tekort komen
Dan zijn alleen de huiseigenaren de dupe en het is de laatste jaren al flink verhoogd.
De aanleiding van t tekort was de achterblijvende inkomsten vanuit de overheid, de bron aanpakken niet t effect trachten te compenseren
De burger betaalt al genoeg.
De gemeente maar eens moet uit kijken naar de uitgavenpatroon ,zoals kruispunt zuidspierdijk met de leet
de gemiddelde waarde gestegen is en er daardoor al een verhoging wordt doorgevoerd
De huiseigenaren het ook al zwaar hebben doe je ogen en oren open en kijk om je heen.
De inkomsten van de meeste burgers zijn eerder lager dan hoger in de coronatijd. De gemeente dient een pas op de plaats te maken.
de kosten al genoeg stijgen en de pensioenen al jaren niet geïndexeerd zijn.
De OZB de afgelopen jaren al flink omhoog is gegaan omdat er in de buurt huizen zijn verkocht voor hoge bedragen.
De OZB volg de woningmarkt. Daar ben ik het niet mee eens, omdat het te veel fluctueert. De OZB moet het inkomen van de huiseigenaar als basis nemen. Dat is eerlijker , standvastiger en logischer.
De tering naar de nering gezet moet worden. Oftewel: niet broodnodige bezuinigingen uitstellen door (steeds) de belastingen te verhogen.
De verlichting in de avonduren in het gemeentehuis best uitgezet kan worden.
De werkende mensen al te veel belasting betalen. Vooral als je een eigen bedrijf hebt, wordt je gestraft en betaal je je suf aan de overheid/gemeente
Dit al hoog genoeg is. Er zijn vast andere dingen waar men geld mee kan creëren en op kan bezuinigen
Dit misschien een gunstige aantrekkingskracht heeft om in deze gemeenten een woning te kopen-> meer inwoners-> meer inkomen
Eerst intern de kaasschaaf erover
eerst intern kritisch nagaan of bezuinigd kan worden en daarna pas evt verhogingen doorvoeren. Ook op termijn andere mogelijkheden onderzoeken zoals fusie met andere gemeenten
Elke inwoner zijn steentje bij moet dragen, niet enkel de koophuis bezitters
er bezuinigd moet worden
Er denk ik bij WMO meer bezuinigd kan worden.
er eerst gekeken moet worden naar andere mogelijkheden. Met name binnen de overhead op het gemeentehuis. Ik denk dat daar nog wel het een en ander te bezuinigen valt.
Er harder aan de rijksbijdrage getrokken moet worden.
Er kan bezuinigd worden door controle en een efficiencyslag op de onderwerpen die ik heb benoemd.
Er nog steeds onnodige werkzaamheden worden verricht zoals de straten in Obdam eerst vernieuwen waarna er nieuwbouw plaatsvindt en vervolgens de wegen weer stuk gereden worden. Dat soort planning missers kosten onnodig veel geld.
Er ook eens gekeken kan worden of er niet op diverse afdelingen efficiënter gewerkt kan worden en dat er meer kan voor minder geld en poppetjes.
Er op andere zaken bezuinigd kan worden
er voldoende financiering vanuit de rijksoverheid moet komen. Het is een schande dat er verplichtingen bij de gemeentes worden belegd zonder voldoende budget.
Gepensioneerde worden al niet geïndexeerd en gaan al jaren achteruit op inkomen
Gezien de brief van de burgemeester naar alle bewoners van koggeland over de feestdagen aangeeft dat er genoeg geld is. Bezuinig daar maar op
Het al hoog genoeg is
Het de meest simpele oplossing is en men niet gedwongen wordt  creatief of out of de box te denken
het makkelijk geld uitgeven is van een ander die het misschien veel harder nodig heeft dan waar het voor gebruikt wordt, burgers kunnen vrijwillig geven als ze iets belangrijk vinden.
het niet de sluitpostt mag zijn om de begroting rond te maken.
het niet terecht is dat huiseigenaren moeten opdraaien hiervoor. dat zou onevenredig zijn
Het nu voor veel mensen moeilijk op te brengen is
Het steeds bij de woningeigenaren wordt weggenomen,die al jaren met moeite een eigen woning hebben kunnen aanschaffen.
Het steeds maar duurder word en er niets voor terugkomt bij de burgers , gewoon bezuinigen dat moeten de gezinnen etc ook, als er niets in komt kun je niets uitgeven.
Het tekort niet betaald moet worden door de burger. Het geld moet eerst in eigen kring gevonden worden dmv bezuinigingen. Ook bedrijven en vergunningen kunnen mee betalen.
Het voor hele groepen niet betaalbaar blijft
Hoog genoeg
huiseigenaren al genoeg extra kosten moeten maken. Huiseigenaren zijn met alles altijd al als eerste de dupe met verhogingen van kosten en belastingen.
huizenbezitters niet de dupe te hoeven worden
ieder zn vak ,dat is geen vraag voor een burger.
Iedereen moet de tering naar de nering zetten, dus ook de Gemeente
ik geen inzicht heb in de andere uitgaven van de gemeemte
ik geloof dat er (onnodige ) uitgaven worden gedaan, die achterwege kunnen blijven. Dus ernstig kijken naar de kosten die vermeden kunnen worden
ik vind dat belasting gebaseerd op een wisselende waarde (markt en conjunctuur) geen constante belasting oplevert. Beter is het om een gemeentelijke belasting te baseren op inkomen zoals inkomsten belasting.
ik vind dat er moet worden bezuinigd in plaats van de hogere uitgaven compenseren
Ik vind er wordt teveel geld wordt uitgegeven aan onzinnegedingen



Ik vind niet dat huiseigenaren voor alle begrotingstekorten moeten opdraaien. Natuurlijk en een lichte verhoging prima zijn, maar het zal wel gespreid moeten worden onder alle inwoners.
Ik vindt dat er eerst gekeken moet worden waaraan onnodig veel geld verspild wordt

Mensen die in de bijstand of op sociaal minimum loon zitten nog verder in de armoedegrens belanden
niet alle lasten door de huiseigenaren dienen te worden opgebracht
omdat de tering naar de nering gezet moet worden
omdat de woningwaarde niet reel meer is.
Omdat dit een oneerlijke verdeling is. Dan betalen alleen de mensen die in bezit zijn van eigendom. Er als er betuigd moet worden dan moet iedereen meedoen. Dus ook mensen met huurwoning e.d.
Omdat je nog niet weet waar de gemeente dit gaat besteden.
Omdat mensen die gebruik maken van voorzieningen daar maar meer voor moeten betalen
omdat wij als ouderen WEER MEER inleveren
ons pensioen de laatste jaren minder is geworden en wij ook steeds zuiniger zijn gaan leven.
op deze manier alleen de huiseigenaren betalen voor extra inkomsten
Op deze manier wordt het probleem alleen gemaskeerd en een jaar uitgesteld. Het betreft geen structurele oplossing. Bovendien wordt een deel van de samenleving daarmee onevenredig zwaar getroffen omdat niet eenieder ozb betaald.
Overheid belastingen structureel verhoogd en niet evenredig met de inkomens. Zeker nu de inkomens onder druk staan kan de Gemeente het niet maken om de lasten te verhogen.
Ozb is al veel te hoog
OZB is hoog genoeg. Beter bezuinigen intern medewerkers en zeker op "inhuren" instanties of derde partijen om werkzaamheden uit te voeren.
Toewijzing van geld kan beter
Uitgave aanpassen. Kijk svp naar het ambtelijke apparaat
UITGAVEN KUNNEN OM LAAG
Veel geld verspild aan glasvezel. Wmo pakketten gaat veel geld naar proces, verkorten procedure minder gemeentepersoneel in deze. Terug invoeren eigen bijdrage op basis van inkomen WMO. Huidige eigen bijdrage is lachertje en heeft aanzuigende werking.
Waarom duurdere huizen meer belasten als goedkopere
Waarom is de hondenbelasting afgeschaft?  Dit kan een structureel bedrag opleveren per jaar. Het kan eigenaren ook een redelijk bedrag aan extra inkomsten opleveren. Het aantal mensen met twee of drie honden is redelijk explosief gestegen.
We betalen al genoeg, bezuinig maar op de mensen die alles gratis krijgen en niet werken
we er naar moeten streven een tekort op de begroting op deze manier op te lossen. De OZB belasting is niet significant verlaagd in de afgelopen tijd (in tegenstelling: de gemiddelde WOZ waarde is doorgaans gestegen) , dus verhoging van de OZB kan niet de enige mogelijkheid zijn.
We het wel moeten kunnen betalen.
we vinden dat allereerst  naar bezuinigingen moet worden gekeken volgens de aangegeven prioriteitenlijst
Wij blijkbaar veel meer betalen dan wat er in 2021 verwacht word....
wonen al duur is. Het is een eerste levensbehoefte. Een hoge OZB jaagt de huizenprijzen verder omhoog.
Ze ook gemeente grond naast huizen verkopen voor meer inkomsten. Hoeft dit ook niet meer onderhoud worden door de gemeente.
Zorg dat andere publieke voorzieningen zelf redzaam worden, bv buurthuizen  en eerder genoemde items.

In Koggenland is van alles geregeld en voorzien, helaas van de inkomstenbron "toerisme" is niets terug te verdienen. Terwijl dit voor veel Gemeenten een geweldige bron van inkomsten is. Ook is er een gedoogde "jachthaven" waar niets aan verdient wordt. Waarom niet investeren op andere locaties om de  
mogelijkheid van watersport als inkomstenbron te gaan genieten. Ook is er b.v. nergens een serieus museum.inkomstenbron



Wat is in uw ogen een acceptabele verhoging (bedrag) van de OZB? - Meer dan 75 euro extra per jaar, tot maximaal €:
90 (3x)
100 (4x)
120 (2x)
150 (3x)
175
200 (2x)
250



Hoe zou de gemeente nog op andere manieren haar inkomsten kunnen vergroten? - Door:

1. De uitvoeringsactiviteiten openbare orde en veiligheid meer regionaal samen te werken en niet proberen de politietaak over te nemen. 2. Het rijk om meer geld te vragen in deze omstandigheden. Decentralisering is maar tot op bepaalde hoogte effectief gebleken. Meer balans tussen systeem en context dus.

aanbestedingen kritisch te bekijken. Alleen wat echt nodig is te financieren.
advisering en medewerking met ondernemers, dan zijn we bereid daarvoor te betalen. Qua burgers, doe een inwonerheffing, dat is eerlijker als de ozb
Als je zorgt dat voorzieningen direct goed op poten worden gezet heb je daarna minder onderhoud
Bedrijven meer te laten betalen
Bekeuringen uit schrijven voor het veelvuldig verkeerd parkeren. Herstelwerkzaamheden aan wegen en trottoirs etc.zoals nu b.v. de Bosstraat in Obdam laten betalen door degene die de schade heeft veroorzaakt. De BOA ontslaan. Die zie je toch nooit.
belasting op honden en katten flink te verhogen. Daar zijn er sowieso veel te veel van.
Bepaalde activiteiten als jeugd en jongerenzorg terug te geven aan de overheid. Verenigingen, die gesubsidieerd worden, inschakelen om bepaalde activiteiten over te nemen.   Kijk extra kritisch naar de bijzondere bijstand.
bepaalde diensten duurder te maken en sommige zaken uit te besteden
Besparen op veel te dure ingehuurde zzp werknemers! Ook kan er veel beter gekeken worden naar verkeer situaties die veel te snel en onnodig aangepakt worden
Betalen bij parkeren van auto op openbare weg, tevens goed voor de veiligheid
Beter na te denken voor klussen worden geklaard. Zoals aanleg speeltuinen. En de kosten mogen vooraf wel beter worden vergeleken. Overheidsinstanties begroten er maar op los. Terwijl het best goedkoper kan. Het is niet voor niks dat aannemers, schilders rtc graag voor de gemeente werken. Ze betalen het beste.

betere besparing door allerlei deelnames in overkoepeling en  minder zaken die met kosten advocaten leiden
Betere samenwerking in projecten en luisteren naar advies van burgers: Neem als voorbeeld: kruising De Leet / Zd. Spierdijkerweg.
Betere samenwerking met andere bedrijven
betere samenwerking met buurgemeentes zoals gezamenlijk inkopen e.d. van goederen en diensten.

bezuineging
bezuinigen management lagen die geen waarde toevoegen
bezuinigen op ambtenaren
Bezuinigen op de mensen die niks uitvoeren en werken maar wel geld krijgen
bezuinigen op het gemeentelijke apparaat.(minder werknemers voor hetzelfde werk, minder kosten voor gemeentehuis en voorzieningen. Zorg dat alles op afspraak kan, zodat mensen niet niets te doen hebben en dat de "klanten" minimaal hoeven te wachten.
Bezuinigen op onnodig kunst
bezuinigen op personeel en ingehuurde bedrijven / kennis  en zzp'ers
bezuinigen waar het alleen kan ! Gemeente moet toch goed zelf weten waar publiek geld wordt uitgegeven
Bezuinigingen op eigen ambtenaren apparaat. Deze werkt niet efficiënt
Bij de centrale overheid lobbyen
Bij de overheid aandringen om reële bijdrage in taken die door de gemeente van de overheid zijn overgenomen. Daarnaast alle gemeenten dezelfde toewijzingen bij hulpvragen. Dus niet de ene gemeente wel een rolstoel verlenen en de ander niet.
bij de regering aan te kloppen
Bij het Rijk aan te dringen op een bij hogere vergoeding.
Bij het rijk alle mogelijke bijdrages los te zien maken en eigen mensen met kennis meer in te zetten om onderzoeken van allerlei aard zelf te doen. en geen partijen van buiten met buiten proportionele bedragen in te huren
binnen eigen organisatie meer efficiëntie te bewerkstelligen
Blijven zeuren bij het rijk
boetes voor sigaretten en plastic op straat. Plastic belasting.
Bouwgrond uitgeven, zelf energie opwekken, besparen op personeelskosten, terug gaan naar efficiënte chemische onkruidbestrijding en hierbij niet laten leiden door emotionele publieke opinie maar baseren op feiten.
burgerinitiatieven als opruimen zwerfvuil, opknappen speelplekken en ander vrijwilligerswerk nog nadrukkelijker te stimuleren en faciliteren. Afvalheffing mag ook best omhoog, maak mensen ervan bewust wat hun consumeer- en weggooigedrag kost!!gedrag t
burgers gericht te laten betalen voor bepaalde diensten
buurtacties stimuleren
De efficiency van de organisatie te vergroten.
De eigen bijdrage van de huishoudelijke zorg te verhogen naar rato
De plannen voor vernieuwing van speeltuintjes, kruisingen, en andere komende projecten goed voor te bereiden en eerst goed onderzoek te doen. Anders kost het de gemeente veel werk als zij alles moeten weghalen en vervolgens opnieuw moeten plaatsen.
de prijzen van de verkoop van grond voor de bouw van woningen en bedrijfspanden te verhogen
de prijzen van diensten te verhogen, maar niet gerelateerd aan de kostprijs
De stofkam door onnuttige en tijdrovende procedures te halen

Door al die sociaal emigranten die een verblijfsvergunning en Nederlandse status eens een keer aan bak te zetten in het groenonderhoud.
Door bouwgrond duurder te verkopen aan projectontwikkelaars. Maar wel met restrictie dat die projectontwikkelaars die verhoging niet mogen doorberekenen aan aspirant kopers
door de comtrole op recreatie parken af te schaffen ,zodat de jongeren en ouderen er samen kunnen wonen dan hebben de jongelui ook de kans voor een huis dat is er nu niet , op recreatie parken zijn mooie starters woningen
Door de verboden bij scholen te handhaven en het help ook nog eens in de veekeerat veiligheid

- strikter te handhaven en dwangsommen daadwerkelijk te innen; strikter te handhaven en daadwerkelijk boetes uitschrijven aan overtreders, prijzen van snippergroen te verhogen tot prijs bouwgrond, minder taken uitbesteden aan externen, in het kader van regionale taken meer opkomen voor het lokale financiële 
belang, bij de aanleg van zonneparken cq windmolens keihard inzetten op het lokale financiële belang en opbrengsten primair aan de inwoners ten goede laten komen; bij ruimtelijke initiatieven bijv. ruimte voor ruimte de winst niet bij alleen de initiatiefnemers laten maar voor de gemeente meer opbrengsten genereren.

bewoning toe te staan in recreatiewoningen, daarvoor ook de belastingen te heffen, door meer sament ewerken met bewoners in het onderhouden van groen (dus groenonderhoud uit te besteden aan bewoners), door meer toeristische attracties als wandelpaden in Koggenland te maken en daardoor recreatie en 
toerisme hier te ontwikkelen, door een plukbos aan te (laten) leggen en daarmee biodiversiteit en saamhorigheid, gezondheid en educatie te bevorderen.

De taken die het rijk overgedragen heeft aan de gemeente en daarvoor geen financiële middelen geven niet meer uit te voeren en het probleem terug te liggen bij het rijk. Aangezien die zoals aangeven is de oorzaak van de te korten zijn. En dan is het vreemd dat wij als inwoners voor de kosten moeten opdraaien 
terwijl elke Nederlander al heel veel belasting betaald.



Door de zorg weer terug te draaien naar het inkomen van de cliënten.
door geen externe verkeersadviseurs in te huren. ( zie het debacel van het kruispunt de Leet /Singel en Zuidspierdijkerweg)
Door goed te kijken naar de uitgaven, is het zinvol om geld te steken in bepaalde projecten bv bouw, wegenaanleg etc.
Door het te grote gemeentehuis in gedeeltes te verhuren, zeker nu met de standaard 'het nieuwe werken' (thuis)
door na de corona toestanden  misschien markten ed te organiseren en daar inkomsten d.m.v huur ed te creeren

Door te bezuinigen op de gemeentelijke kosten en voorzieningen van hen zelf!
door te bezuinigen op personeel en huisvesting
door te investeren in energie zuininge verlichting,verwarming en dergelijke

Economisch verantwoord werken en organiseren
Een efficiéntere manier van werken, taken met korte lijnen en verantwoording voor de taken.
Een speeltuin die eerst gerealiseerd wordt,daarna wordt afgebroken en vervolgens weer herbouwd,weggegooid geld!

eerst eens te kijken waar onnodig geld aan wordt uitgegeven....
Effecienter werken, waardoor minder (onnodige) kosten
Effectieve inzet personeel en extra's conform gangbaar in de zorg en welzijn (dus nagenoeg niet)

Efficient te werken waatdoor op personeelskosten kan worden bezuinigd.
Efficient werken met minder mensen
Efficienter te gaan werken
efficienter te werken in alle lagen van werkzaamheden en tijdelijk geen nieuwe investeringen aan te gaan die wel uitgesteld kunnen worden
efficiënter te werken.
Efficiënter ter werken door het gemeentelijk apparaat b.v. de groenvoorziening
Efficiënter werken en minder gebruik maken van detachering  bedrijven of bureaus. Kennis zit ook bij de ambtenaren.
Efficiënter werken, digitaliseren en minder bureaucratisch

Efficiënter werken.
Efficiëntie en inkoop samen met andere gemeentes en soortgelijke partijen.

er moet vooral gekeken worden naar minder uitgaven op het moment dat er een tekort blijkt, net zoals iedere burger ook niet zomaar een loonsverhoging krijgt als de uitgaven te hoog zijn
Evenementen te organiseren die de bewoners binnen en buiten Koggenland aantrekt. Hier zou geld 'opgehaald' kunnen worden voor de gemeente.
exploitatie van assets, beleggingen, lobby bij de rijksoverheid, economische groei in de gemeente stimuleren, en daarmee mogelijke heffingen vergroten
Flitsen: wordt veel te hard gereden binnen de bebouwde kom. Twee vliegen in 1 klap; inkomsten en uiteindelijk meer verkeersveiligheid
Flitspalen plaatsen. Vooral binnen de bebouwde kom.
fusie met andere gemeenten. Een gemeente met de omvang van Koggenland houdt gezien de landelijke tendens mbt overdracht van taken vanuit Rijk nog nog veel langer stand.
Fusieonderzoek met andere gemeenten (vermindering overhead)
Gebruik maken van Europese en andere subsidies, meer huizen via eigen woningbedrijf
geen externe verkeersdeskundigen in te huren, zie de ellende van de herinrichting kruispunt De Leet-Zuidspierdijkerweg.
Gemeente zal niet alleen inkomsten bij de burger moeten halen. Het overgrote deel van de belastingen wordt al door het rijk geïnd. Er zal ook gekeken moeten worden of het het rijk ook de verdeling van de belastingen kan aanpassen.
gemeentegrond te verkopen, ook kleine stukjes die voor sommigen wel leuk/interessant zijn maar voor de gemeente niet.
Gemeentelijk groen onderhoudsvriendelijker te maken. Groen door gras te vervangen. Verkeersveranderingen beter doordenken dan aanpassingen blijven aanpassen
Gezamenlijk met de andere gemeentes te eisen dat het rijk de toegenomen jeugdzorg activiteiten netjes dekt.
Goed na te denken over besluiten en niet speeltuinen maken om daarna weer in de vuilcontainer te gooien. Dus 3 keer na denken voor dat er geïnvesteerd gaat worden.

Goed te kijken waar of het geld naar toe gaat en of dit terecht is
goede planning voor groenwerk meer samen rijden door onderhoud weknemers
Grappig dat het toch weer draait om het vergroten van de inkomsten terwijl de echte oorzaak toch de te hoge uitgaven zijn

Door onachtzaam om te springen met de openbare ruimte ( vestiging zware industrie , nachtelijke bezigheden ) wordt de omgeving sterk minder bewoonbaar . Waardoor de huizenprijzen in de directe omgeving van dergelijke industrie dalen. Waardoor.....de gemeente in zijn totaliteit achteruit gaat . Desinteresse in zulke 
zaken viert hier hoogtij .

Door te zorgen dat er genoeg bewegings mogelijkheden zijn , de mensen meer sporten/ bewegen en daar door gezonder zijn positiever denken. Meer in staat zijn om te werken. Werk aanbod aanbieden zoals laatst bijde bakkerij in avenhorn. Solliciteren zonder cv. Voor veel meer mensen is er werk als ze de 
mogelijkheid maar krijgen en goed begeleid worden. Meer mensen aan een baan is een positieve wending voor veel meer. Toch vreemd dat er veel buitenlanders hier wel werk vinden en NL thuis hun tijd zitten uit te wachten. Meer baan begeleiding  en helpen met onder handelen bij bedrijven.r

Eerst beter te kijken naar waar het werkelijk gaat kosten. Bijvoorbeeld kruisingen, wegenonderhoid, groenonderhoud. Kruising niet eerst achterlijk gevaarlijk maken om het vervolgens weer terug te draaien. Struiken verwijderen, grasveldje maken om vervolgens 2 jaar later weer struiken te plaatsen. Dit kost alleen maar. 
Kijk dus ook even naar (wat voor jullie waarschijnlijk) de  kleinere dingen dan alleen het grote plaatje.

Efficiency in de eigen organisatie vergroten. Trek adviseur/directeur/teamleiders uit bedrijfsleven aan. Werk met boeren samen in de openbare ruimte/groenvoorziening. Activeer bijstandsgerechtigden door tegenprestatie te verwachten, inzetten in culturele sector/sport. Woonvoorzieningen ouderen/jongeren 
combineren, tegenprestatie voor korting op huur. Ondersteun actief initiatieven in de samenleving.

efficiënter werken, minder onbelangrijke onderwerpen niet over vergaderen maar gewoon in overleg en uitvoeren. bv: dijkverbreding omringdijk, ze zijn wel 20x wezen kijken maar er wordt maar geen besluit genomen. wat wel al is veranderd wordt steeds weer aangepast. dit kan en moet efficiënter. dit is gewoon geld 
weggooien. projecten op elkaar afstemmen. bv: stratenmakers vernieuwen het trottoir vervolgens wordt er een week later glasvezel neergelegd, dus weer open en dicht. vervolgens gaan ze kijken waar de gasleiding precies licht. etc   efficiëntie en duidelijkheid is dus echt de key tot besparing.

Efficientie in het uitvoeren van werkzaamheden. Nu met de glasvezel werkzaamheden wordt er zeer inefficiënt gewerkt. Daarnaast met het onderhoud van de wegen en hetvgroen van de gemeente. En mogelijk ook binnen de gemeente zelf, kan hetgeod betr en efficiënter besteed worden. Daarnaast is kunst in de 
omgeving mooi, maar de bedragen die daar aan uitgegeven worden kunnen zeker minder.

Goed te kijken of de middelen goed worden uitgegeven en of die nodig zijn, en eens goed te kijken wat de daadwerkelijke bijdrage van het personeel is. In de praktijk zie ik dat er heel veel ambtenaren kei- en keihard werken. Maar er zijn ook ambtenaren, die een hele lage productiviteit hebben omdat ze simpelweg 
weinig te doen hebben. Ik ken persoonlijk een gemeenteambtenaar (van gemeente Hoorn) die echt bijna niets hoeft te doen en doet, en daar heel goed voor wordt betaald, doodzonde!



Groenonderhoud uitbesteden
Groenstroken naast woningen onder gunstigere tarieven aan te bieden, waardoor er meer animo onder de burgers ontstaat.
grondverkoop / duurder maken voorzieningen / verhoging eigen bijdrage WMO / huishoudelijke hulp
Grondverkoop, ook kleine stukjes bij woningen. Eventueel met bouwrestricties erop.
het loon van de ambtenaren de burgemeester te verlagen
het personeels bestand op het gemeente huis beperken.
Het zou mooi zijn als het mogelijk was door handhaving
Hogere boetes en meer woz waarde voor de dure woningen
Honden/kattenbelasting, parkeergelden omhoog, parkeerkosten heffen
hondenbelasting in te voeren
hondenbelasting in te voeren
Hondenbelasting te heffen
Hondenbelasting weer in te voeren.
Hondenbelasting weer invoeren
Hondenbelasting weer terug. Nooit begrepen dat dit werd beëindigd. Schade jeugd verhalen bij ouders.
Hondenbelasting, mensen uit bijstand halen die werkcapabel zijn
Hoofdelijke belasting, naar inkomen
Huur van gemeentelijke ruimtes te verhogen
ik denk dat het mogelijk is minder bureaucratisch te zijn waardoor er zaken sneller afgehandeld kan worden.
Ik verdiep mijn daar te kort in. Misschien door taken als dat goedkoper kan uit te besteden.
Ik weet niet hoe het werkt, en of het zo is.......maar wat ik in de loop der  jaren wel eens hoor wat mensen “ krijgen” van de gemeente. Heb ik het idee dat dit wel minder kan!
Ik woon op De Hoef, naast ons huis is een groot perceel, eigendom van de gemeente. Een flink aantal keren wordt er door Stichting op maat geschoffeld en onderhouden. ik zou graag een stuk van deze grond willen huren. Dus opbrengst huur en minder kosten aan onderhoud.
Ik zou het zo niet weten. Maar wil hier wel opmerken dat het tekort voor onze gemeente mij verbaasd gezien de bouwontwikkeling waar voor de gemeente normaliter een goede bron van inkomsten is.
Immigranten niet alles te geven en voor hun betalen wij Nederlanders moeten ook werken voor ons geld en krijgen ook niks kado van de gemeente
In de aankomende jaren is het de economie/middenstand weder opbouwen, leefbare en veilige omgeving vergroten ivm groeiende criminaliteit. De "luxe" artikelen kunnen wel even in de ijskast zoals, Sport en spel, Jeugdwerk, enz.
In de koude maanden minder gft afval op te halen.

inkomsten genereren uit afval. verkoop bijv. compost aan de bewoners.
inkomsten via ruimte daken gemeentelijke panden (en met kleine subsidie bedrijfsdaken) aanbieden als plek voor zonnepanelen, onderhoud wegen overdragen aan Waterschap
Innovatief denken en sponsoring voor bepaalde werkzaamheden bewerkstelligen. Benader ook lokale bedrijven!
Inventarisatie van de groenvoorzieningen, Meer woningbouw / minder groenkosten      Eigen bijdrage wmo aan inkomens- en vermogensnivo aan te passen.
investeren in duurzame energie en zo  de eigen energierekeningen verlagen.
investeringen in duurzaamheid en het aantrekken van schone bedrijven.  Zo hoeft de gemeente later niet alle smeerboel van oude vieze bedrijven peperduur te laten opruimen.
Invoeren hondenbelasting

jeugdzorg af te schaffen, veel problemen weer terug naar de ouders want vaak veroorzaken zij deze.

Katten belasting
Kijk ook of de interne en externe processen gestroomlijnd verlopen. Het Haagse circustheater, de politiek, is een voorbeeld van een  geld verslindend bedrijf
Kosten bezuinigen,

Kostendekkend leges beleid
kostendekkend werken
kritisch te kijken naar de noodzakelijkheid van het aantal ambtenaren en de bureaucratie
Lees eerdere opmerking over de industrie gebieden. Geen zonneweides aanleggen, dat is onzin!
Legekosten voor alle diensten
Legges op bedrijven zoals zonnenweides te verhogen
Medewerkers in te zetten voor commerciële werkzaamheden. Bijvoorbeeld medewerkers in de groenvoorziening verhuren aan bedrijven?
Meer automatiseren zodat er minder personeel nodig is. Kijk eens hoe banken dat doen, geweldig volgen mij. De service blijft daar gelijk.
Meer bedrijfsmatig te denken en daarnaar te werken. Gemeente uitje in vrije  tijd en niet in werktijd.

In ieder geval in de toekomst niet meer in te gaan op gemeentelijke herindelingsverzoeken van hogere overheden en toe te zien op een kleinschaligere lokale overheid die voldoende expertise heeft om te voorkomen dat peperdure externe adviesbureau's daar een torenhoge facturen voor indienen. Deskundigheid van 
eigen ambtenaren is een must en dus met name naar het niveau van de eigen organisatie kijken.

ja door wat er nu in de corona tijd gebeurt dat de mensen van het gemeentehuis thuis werken dit blijfen doen spaart kosten uit .ga nu in wat er in het gemeentehuis over is verhuren of als het kan verkopen .doe meer met zonnenpanelen op gemeente gebouwen.ga geen nieuwe gemeente werf bouwen voor de 
buitendienst in bezuinigings tijd pas de huidige locatie s aan stuk goedkoper anders wordt er op de bouw bezuinigt en krijg je later spijt van wacht er nog een jaar of 6 a 7 mee. denk goed na als er wegen opnieuw ingericht worden niet dat het 3 keer over moet kost veel geld.WAAROM nu drie WETHOUDERS als het 
EERST met TWEE kon is een dure post. ga niet op openbare ruimtens bezuinigen anders ziet het er helemaal niet meer uit geeft geen goede indruk voor een gemeente

Jeugdzorg terug te sturen naar het rijk daar dit nog nooit goed is gegaan vanaf het moment dat het bij gemeentes is gedeponeerd ,te veel mensen zonder papieren die niet weten waar ze mee bezig zijn .alleen dit kost nu nog veel meer als voor de overheveling naar de gemeentes die geen gequaliseerd personeel daar 
voor hebben ,dus terugdraaien scheelt miljoenen.,daarnaast veiligheid en orde ,het veelvuldig reageren van handhaving op telefoontjes die gepleegd worden door mensen die andere dwars willen zitten maar waar wel op gereageerd moet worden zou anders moeten gaan de melder zou eerst wat meer moeite moeten 
doen voor een nutteloze melding door 2 man onderzocht moet worden terwijl er niets speelt .er moet duidelijkheid komen tussen echte meldingen en buren pesten door te melden scheelt ook een hoop manuren geef de melder maar een boete als de melding loos blijkt te zijn gaat ook geld schelen.

kosten van vernielingen te verhalen op de daders. Strenger handhaven en beboeten van overtreders van milieuwetten en vergunningen. Het vergunningenbeleid klopt niet, er zijn bedrijven zonder vergunning. Ook worden er achteraf vergunningen verleend. Er worden vergunningen verleend en verlengd in tegenspraak 
met het beleid: bijvoorbeeld waarom een Action in het lint? Die Action trekt veel verkeer aan.



Meer bijdrage uit woningbedrijf, meer bijdrage uit grondbedrijf.
Meer bouwgrond ontwikkelen
Meer controle op het gebruikmaken van voorzieningen b.v. WMO voorzieningen, PGB en bijstand.
Meer geld uit het gemeentelijk vastgoed te halen, en te bezuinigen op personele zaken
meer huizen bouwen, meer inwoners, meer onroerend zaak belasting
Meer krijgen van het rijk
meer letten op afschrijving hulpmiddelen en taken bij uitkering, voor wat mag best wat horen.
Meer naar de burgers te luisteren. Zoals het kruispunt 3x veranderen in de goorn/spierpijn. Het gemeentehuis niet laten schoonmaken door een duur bedrijf.en zo zijn er nog vele dingen op te noemn
Meer samenwerken met andere gemeenten, steviger lobby bij VNG en Rijk voor een eerlijker verdeling van het gemeentefonds en niet alles zelf willen oplossen en betalen, maar ook de markt zaken op te laten pakken.
Meer samenwerking zoeken met ondernemers in de gemeente. Gezamenlijke initiatieven exploiteren. Onder het motto "voor wat - hoort wat"
Meer steun van de nationale overheid
Meer subsidies of andere overheidssteun aanvragen
Meer taken waarop de gemeente niet is ingesteld terug te geven aan de provincie of ander overheden.
mensen die schade veroorzaken aan publieke zaken, boetes laten betalen of voor alle kosten laten opdraaien.
mensen met meer dan 1 woonadres meer gemeentegelden laten betalen
Met de kaasschaaf en mes door het apparaat gaan. En verlengstuk van de inwoners zijn en niet tegen de inwoners zijn.
Minder aan vluchtelingen te geven
minder advieskosten.
minder ambtenaren
Minder bureaucratie
Minder externe werknemers in te huren voor extreem hoge tarieven. Meer in eigen gelederen kijken naar kennis en kunde. Wachtgeld afschaffen.
Minder geld uitgeven aan onzin, bv gemeente huis verlichten, receptie’s.
Minder inhuur van externe advies.
Minder loon
Minder mensen op kantoor. Digitale nieuwjaarsreceptie, verder zou ik het niet zo gauw weten
Minder nutteloze uitgaven. Zoals projecten die niet gedragen worden door inwoners en uiteindelijk weer aangepast of teruggedraaid moeten worden.
Minder onnodige wijzigingen in infrastructuur.
minder personeel en meer werk uit besteden
minder raadsleden
Minder regels, harder werken, niet zo treuzelen, daadkracht en minder koffie drinken.
minder uit te geven aan onnodige dingen, bij ons gaat het straatwerk met inrichting weer op de schop, ik zie echt niet wat eraan mankeert.
Minder uit te geven. Efficiënt werken. Iedereen met een uitkering verplicht werkzaamheden laten uitvoeren, dat bespaart arbeidskosten. Kosten "jeugdzorg" verhalen op ouders indien mogelijk. Geen derde partij "werksaam" uitnodigen om werkzaamheden uit te voeren.
Minder uitgeven aan onbenullige zaken bijvoorbeeld. Handhaving recreatieparken permanente bewoning
Minder uitgeven,en zorgen bouwgrond in eigenbeheer en niet de project ontwikkelaars spekkent
Misschien beter denken wat jullie gaan doen ivm speeltuinen weg halen en dan terug plaatsen en zoveel andere dingen..
Misschien binnen het gemeentehuis op de kleintjes gaan letten en reorganiseren
misschien eens serieus door het (voorheen) ambtelijke apparaat gaan!
naast eerdere opties ook strikt te kijken naar de ambtelijke organisatie en waar kun je samenwerken om te zorgen dat je bepaart
Naast hondenbelasting ook katten- en paardenbelasting te heffen, deze dieren veroorzaken net zo veel, zo niet meer, overlast (katten zeker) met hun ontlasting en worden tot op heden altijd nog ontlast van belastingen.
niet mee te werken aan de plannen voor zonnepanelen op vruchtbare grond Daar kan ook natuur gemaakt worden. De zonnepanelen kunnen , eventueel met subsidie, op daken geplaatst worden. Genoeg dake in Koggenland
niet overal subsidie voor te geven maar stimuleren dat mensen zelfstandig worden. Daar komt op den duur veel vreugde uit.
Niet praten over verhogen, maar alleen noodzakelijke uitgaven te doen. Dus een scherpe selectie van nodige en onnodige uitgaven. Dat vermijdt de noodzaak van verhogen.
Niet vergroten, maar net zoals iedereen die al 20 jaar stil staat in inkomen, je aanpassen aan de situatie
Nog efficiënter te kijken naar hun eigen uitgaven,waar volgens mij nog veel op kan worden bezuinigd.
nog meer samenwerken met anderen gemeentes op ingewikkelde dossiers
Onderhoud openbaar groen aan plaatselijke ondernemers gunnen.
Onderzoek te doen.
Op ambtelijk niveau meer met andere West-Friese gemeenten samen te werken
Openingstijden van het gemeentehuis iets versoberen, is kosten besparend.
Optimaal gebruikmaken van de subsidieregelingen van andere overheden
overdag vergaderen in plaats van savonds
Parkeergeld heffen in de garage . Kantoorruimte verhuren in het gemeentehuis.
Parkeergelden verhogen, handhaven parkeerbeleid. Verhogen honden en invoeren kattenbelasting. Geen ambtenarij en grens overschrijdende budgetten bij projecten.
Personeel inkrimpen
personeelskosten / efficienter werken
personeelskosten te verlagen. Minder medewerkers, efficiënter werken.
Plattere organisatie maken van gemeente, lean procedures, professioneel personeel aantrekken en vernieuwen. Bijzonder dat de keuzes in voorgaande vragen zich extern richten. Bezuinigen binnen eigen werkproces is blijkbaar geen optie..



Procedures te vereenvoudigen
produktiviteits verhoging, arbeidstijd verhoging, en minder mense in dienst (overhead kosten naar beneden)  als ik zie wat voor "produkt"ze leveren denk ik dat zij dit door anderen laten doen en ontwikkelen en zelf de sier er mee maken.  .
Projecten zuiniger te maken en wellicht meerdere kleinere projecten uit te voeren, dan grote minder belangrijke projecten.
Realistisch en creatief te zijn... en meer gemeenschapszin te bevorderen..
Recreatie
Regie op grondbeheer. Verkoop van grond. Toeristen laten overnachten en toeristenbelasting heffen.
Samen spraak met de burgers . Door er samen over te praten kom je vaak op goede ideeen .
Samenwerking met andere gemeente voor bijvoorbeeld inkoop of dienstverlening die centraal geregeld kunnen worden. Zo min mogelijk ambtenaren op inhuur basis. Bekijken of de ambtelijke organisatie meer “ lean” kan werken. In grote mate inzetten op digitalisering om kosten te verlagen.
Services vd gemeente voor zaken die zowiezo kosten met zich meebrengen, zoals vergunningen.
Shuttelbus inzetten en een vergoeding voor vragen.
Slagvaardige organisatie met korte lijnen en geen vergadercultuur
Slim omgaan met openbare voorzieningen (gebouwen in avonduren verhuren voor andere doeleinden). Sportaccomodaties slim met elkaar delen. Daken van gemeentelijke gebouwen verhuren voor zonnestroom. Agrarische grond verkopen aan particulieren voor woningbouw initiatieven.
slimmer om te gaan met vastgoed, grondbezit, te ontwikkelen bouwprojecten.
slimmer samenwerken met andere gemeenten en partijen in het maatschappelijk domein; meer echte preventie
slimmer te werken, processen te vereenvoudigen, minder fouten te maken, de bureaucratie te onderzoeken en te verminderen
Snelheidsovertredingen beboeten in onze dorpen, tevens milieu  maatregel.
sneller zaken afhandelen bijvoorbeeld WMO: hulpmiddeln beschikbaar stellen als het nodig is en niet pas 2 á 3 maanden later als het niet meer hoeft
sommige plannen te schrappen en de lopende zaken serieus te ondernemen.  (bv) kosten bij het realiseren van het padje .De Goorn.
stimuleren bedrijfsleven, groei, efficientie

Taakstraffers mee laten helpen met groenvoorzieningen, legen vuilnisbakken ed
taken afstoten die niet bij de gemeente horen maar door de overheid gedaan zouden moeten worden
Te bezuinigen en de privileges voor personeel gelijk te stellen aan het bedrijfsleven.
Te bezuinigen op het personeel(beleid)
Te bezuinigen op management
Te kijken naar de efficiëntie van de uitgevoerde taken.
te kijken naar digitale oplossingen en inovatie binnen de gemeente. Kijken hoe bepaalde procedures makkelijker kunnen en daardoor ook minder geld kosten. Kijken waar bezuinigd kan worden binnen het aparaat.
Te kijken welke diensten die de gemeente verricht minimaal kostendekkend zijn of waar aan verdiend kan worden. Verhuur van eigendommen b.v.
Te trachten het rendement te verhogen en prioriteiten te stellen
Toerisme
Toerisme in het algemeen als exploitatie optie mogelijk te maken.
Toerisme stimuleren
Toeristenbelasting - groene energieproductie, zonnepanelen op industriële gebouwen en stallen
Toeristenbelasting heffen/verhogen,
Toeristenbelasting oud omhoog. Laat mensen die van onze gemeente genieten, ook meebetalen. Zorg ook voor inkomsten uit een zonnepanelen park.
Toeristenbelasting verhogen
uitgave in alle sectoren door te lichten
Vaker handhaven op verkeersveiligheid.  24/7 op snelheidsovertredingen.
verkoop grond
Verkoop grond voor eventueel huizenbouw en bedrijven
Verkopen kavels
vernielingen door de dader(S) laten vergoeden.
vrijwillige bijdragen vragen per specifiek doel, campagne laat uw erfenis na aan: openbaar park-voetbalclub -muziekvereninging-museum etc
vrijwilligers in te zetten
Vrijwilligers in te zetten, of mensen met een beperking
wat minder ambtenaren en lagere lonen
werkelijke kosten in leges doorvoeren, sponsoring in de openbare ruimte
Woningbouw
Woningbouw op vrijkomende schoollocaties a.g.v. kindcentrum
Zelf admi kostentechnisch reduceren
zelf de groenvoorzieningen e.d. weer in beheer te nemen i.p.v. externe partijen, die het ook nog niet goed bijhouden
Zelf efficiënter te werken en een stoot managers en leidinggevende functie te saneren
Zelf efficiënter te werken, niet vasthouden aan het oude vertrouwde
zelf nieuwbouwwijken te bouwen ipv het aan projectontwikkelaars gunnen
Zelf productiever worden
Zelredzaamheid en behulpzaamheid van burgers te stimuleren

Straat verlichting aanpassen kwa tijd !  en eerst goed onderzoek doen aan wat je wilt aanpassen in de buitenruimte voordat je het gaat doen dat  is de afgelopen tijd niet goed gegaan waardoor gemeente veel geld over de balk heb gegooid, probeer kosten onnodigen vergaderingen niet meer te houden minder praten 
maar uitvoeren



zonnepanelen,water opslaan en investeren in winddelen.



Dit is de laatste vraag. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? - Ja, namelijk:

1) Er zijn wettelijke vastgestelde taken waar een Gemeente niet op kan&mag bezuinigen. Als voorbeeld Jeugdzorg en WMO. Wil ik wel een keer verduidelijken wellicht n.a.v. punt 2): Als pannellid heb ik de vragenlijst al een keer ingevuld. Hierover al wat gecommuniceerd per mail met [naam] van "Koggenlandspreekt".
5 keuze maken uit 9 waardoor je er meerder die je wel belangrijk vind toch af moet vinken lijkt me niet echt relevant voor de uitslag

absoluut niet duidelijk, je maakt met deze vraagstelling de vragen conflicterend!

Als het gaat om bezuinigen met betrekking tot herinrichting van straatwerk: loop zelf eens door de wijken heen , gebruik boerenverstand en laat niet te veel afhangen van individuele reacties en meningen op lijsten als deze.
Als het rijk achterblijft met betalen, komt het dan nog wel?
Als leek heb je geen inzicht in hoe kosten gemaakt worden, dus hoe kun je dan weten waar je kunt bezuinigen?
Ambtenaren multifunctionele inzetten net zoals in het bedrijfsleven. Minder leidinggevers en meer team verantwoording.
Ben boos dat de gemeente bezuinigd op de zorg.
Bij keuze voor bezuiniging, ik zou kiezen voor bezuinigen op bv groenvoorziening, door ook andere onderwerpen in die groep te plaatsen lijkt het alsof op al die onderwerpen bezuinigd zou kunnen worden, dat is niet zo.
Blijf altijd naar de mening burgers luisteren. Als inwoners van de gemeente, kunnen zij sommige zaken goed inschatten
Dat de opzet verkeerd is. Ik ben van mening dat de vraag moet zijn willen wij als gemeente door te weinig financiële steun van het rijk de bewoner op laten draaien voor de te korten.
Dat het dorp Spierdijk niet het achterafje gaat worden van een luxe De Goorn / Avenhorn. Graag meer aandacht voor een 'nette en verzorgde groenvoorziening'
dat plannen(kosten) worden gemaakt van mensen die te weinig kennis van zaken hebben en onnodig geld moeten kosten
De begroting in eenvoudig taal bijvoegen.
De bibliotheek moet een centrum van samenkomst worden voor alle inwoners immigranten laag en hooggeschoolden en lage en hoge inkomens immigranten moeten daar een taal cursus maatje kunnen ontmoeten.
De bron van t financiële tekort aanpakken ipv t gevolg trachten te compenseren verder overhead beperken, productiviteit blijven borgen
De buiten dienst groeid uit haar jasje.    Even goed zijn er veel loonwerkers .Hoe is het mogelijk ?...
De gemeente kan o.a. ook bezuiningen op de verlichting ;s avonds en 's nachts van het gemeente huis. Van velen heb ik al gehoord dat er zoveel licht brandt in het gemeentehuis 's avonds en 's nachts!!! Helemaal niet nodig zoveel licht!!

De HVC heeft de voorafgaande jaren veel teveel door de bewoners laten betalen voor het ophalen van het afval, maar van terugbetaling is tot heden wijselijk gezwegen . Zou het teveel betaalde niet direct naarde gemeente kunnen vloeien ? Eenvoudig uit te voren en voor iedereen eerlijk !
De keuzes over waarop bezuinigd mag worden zijn te globaal. Immers, iemand kan willen bezuinigen op culturele verenigingen, maar niet op dorpshuizen of bibliotheken.

De kunst van bezuinigen ligt in het innoveren en toepassen van alternatieven, niet in het blijven bij het bestaande
De vraag tav kostendekkende producten van de gemeente is niet eenvoudig te beantwoorden: Per individueel product moet dit bepaald worden. Er gaat een stimuleringsbeleid/ontmoedigingsbeleid uit van deze keuzes.
De vragen kennen erg grote categorieën. Bijvoorbeeld wel of geen verhoging OZB: Dit is zowel voor eigen woning als bedrijfspand. Met name het tarief vh laatste was in het verleden erg laag.
De vragen kunnen nauwelijks worden beantwoord omdat een helder en begrijpelijk overzicht van jaarlijkse uitgeven van de gemeente de burger niet aangereikt wordt.
De vragenlijst is gericht op hogere belastingen en bezuinigingen op diensten.  Steek de hand in eigen boezem.

De vragenlijst is wel heel summier in relatie tot het onderwerp
Denk bij de groenvoorziening niet alleen aan de drukke straten
Deze vragenlijst is erg gericht op inkomsten, maar ik denk dat er ook kritisch gekeken zou moeten worden naar de uitgaves. Op alle vlakken.
Doe wat aan de skatebaan en we willen graag een ijbaan in de winter. Het troontje licht altijd open. Dorpsbos zou een mooie locatie kunnen zijn.

Echt schandalig dat geen van de voorstellen waaruit gekozen kan worden zaken achter de voordeur van het gemeentehuis betreft.

Elke benodigde bezuiniging met betrekking tot sociaal maatschappelijke onderwerpen gaat me aan het hart. Ik zou het veel beter begrijpen als er meer inkomen zal worden gegenereerd door de dus bv OZB te verhogen en kosten voor aanvraag rijbewijs en dergelijke.
Enig uitleg over de inkomsten en de uitgaven van de gemeente zouden welkom zijn. Misschien is er wel website waarop dit teruggevonden kan worden

a) Het woord 'bezuinigen' heeft een negatieve associatie. Doe het als gemeente vooral 'anders'. b) Als een bepaald taakgebied belangrijk is voor de burger, zijn er best inwoners te vinden die daar een financiële bijdrage aan willen leveren. Het moet wel zichtbaar voor mij als burger, niet verdwijnen in de 68 miljoen 
begroting.

Als de gemeente extra inkomsten wil, moet men de mensen vaker toestaan te bouwen op eigen grond. Zo kunnen de jongeren ook makkelijker een huis vinden, creëert de gemeente ook meer inkomsten en hebben ouderen ook meer mogelijkheden om te wonen naar hun wensen en zonder een beroep te doen op de 
gemeente.

als er iets veranderd in een buurt de bewoners eerder inlichten en vragen wat zij willen en mooi en goed vinden.  En bij nieuwe bestrating van straten eerst kijken wanneer er zwaar verkeer door komt i.v.m. renovatie of nieuwe woningbouw, voorbeeld Boterstraat opgeknapt en toen Victorstaete bouwen en nu Bosstraat 
opgeknapt en nu nieuwe woningen, doe het andersom.

De gemeente moet je meer zien als een bedrijf, als je mensen aanneem voor het vervullen van een bepaalde functie en ze functioneren niet dan afscheid nemen en niet rondpompen binnen de gemeente. Ook kijken naar werk efficiëntie van de medewerkers en daar op sturen. Er is geen enkel bedrijf die bestaansrecht 
heeft als zij werken zoals veel gemeentes in Nederland dit doen. De gemeente is geen sociale werkplaats maar een gemeentelijk bedrijf met verplichtingen naar de burger toe.. e

De kosten kunnen n.m.m. zo hier en daar verlaagd worden door een efficiëntere aanpak van werkzaamheden. Minder vergaderen en meer doen en dan in 1 keer i.p.v. versnippering van de werkzaamheden. Ook het uitbesteden van werken zou m.i. beter geregeld kunnen worden en meer in eigen beheer. Zoals bij de 
groenvoorziening. 4 mensen op 1 m2 is niet efficiënt.

De vragenlijst is maar het halve verhaal. De uitgaven zijn niet alleen opgelopen door het beleid van het Rijk. In de afgelopen jaren heeft al verschillende malen een bezuinigingsronde plaatsgevonden. Daarbij heeft met name ook de organisatie en het personeel ingeleverd, met als resultaat een positief financieel plaatje 
voor de gemeente en een goedlopende organisatie. Het is dan ook onbegrijpelijk dat met name de afgelopen jaren de organisatie weer helemaal op de schop is gegaan en veel is geïnvesteerd in met name managementfuncties, en niet alleen op het gebied van zorg en welzijn. Terwijl er wellicht juist behoefte was aan 
vakinhoudelijke menskracht. Naast een nieuwe laag middenmanagement  zijn er tevens tal van nieuwe functies gecreëerd, toevallig in de hogere salarisschalen, waarvan men zich kan afvragen of de toegevoegde waarde in verhouding staat tot de financiële lasten. Wat moet een gemeente als Koggenland met drie 
strategische adviseurs? De ombouw in de afgelopen jaren van een redelijk efficiënte organisatie naar een starre bureaucratie gaat niet alleen ten koste van dienstverlening en efficiency maar zal ook voor de toekomst hoge kosten met zich meebrengen. Het schrikbeeld van de SED-organisatie doemt op.

Door alleen de beleidsterreinen te noemen en niet de mogelijke opbrengst daarbij, wordt een wat scheef beeld gegeven. Er is bijvoorbeeld al op verenigingen bezuinigd in het recente verleden. Door daar nu weer op te bezuinigen, gaat heel veel verenigingen de kop kosten. En waarom moeten verenigingen bloeden 
voor het sociaal domein, waarvan iedereen weet dat de gemeenten te kort geld krijgen en bovendien het beschikbare rijksgeld verkeerd verdeeld wordt.

Een toelichting op de evt bezuiniging van WMO . Er krijgen nu veel mensen huishoudelijke hulp, voor een kleine eigen bijdrage per maand. Terwijl ze het zelf kunnen betalen. Ik weet ook dat mensen via WMO wel hulp aanvragen, terwijl ze geen hulp zouden nemen, als ze het zelf moeten betalen.  Terwijl ze het 
makkelijk wel kunnen betalen qua inkomen.

Er wordt meerdere keren gevraagd of ik vind dat het 'acceptabel' is om de kosten/belastingen te verhogen om de inkomsten te vergroten. Ik moet het antwoord hier continu schuldig op blijven (antwoord: weet ik niet) omdat ik niet in de positie ben om een oordeel te vellen over de uitgaven die gedaan worden vanuit de 
gemeente. En mijns inziens moet er eerst bekeken worden of er op verantwoorde wijze bezuinigd kan worden voordat overgegaan wordt op het verhogen van de inkomsten. De enquête lijkt nu een beetje opgezet te zijn als voorzetje op het verhogen van kosten/belastingen om nadat dit is gedaan te verwijzen naar alle 
mensen die in de enquête hebben aangegeven dat ze dit wel een goede oplossing vonden.



Er zijn zat mogelijkheden tot bezuinigen
Er zou een verdiepingsslag aangebracht kunnen worden waarmee respondenten hun mening nader kunnen duiden (bijv. ten aanzien van bezuiniging groenvoorzieningen)
Gebruik de uitslag daadwerkelijk  en geef bewoners meet vrijheid om openbaar groen te onderhouden.
Geen peperdure prestigieuze plannen meer. Als het sober kan heeft dat mijn voorkeur. Geen scholenfusie waardoor er dan zo nodig weer nieuwe, in mijn ogen onnodig, gebouwen moeten komen.
gezien de hoeveelheid nieuwbouw wijken met zo goed als bijna alleen koophuizen moeten de inkomsten van de ozb toch al behoorlijk gestegen zijn aangezien de gemeente niet groter is geworden ,waarom word dat geld niet gespaard voor de mindere jaren???
Gezien het feit, door Corona, dat een ieder in het komende jaar een terugval in inkomen verwacht, zal ook de gemeente cq overheid hiernaar moeten handelen.
Goed initiatief om de burger te kunnen laten spreken, top!
Graag terugkoppeling van deze enquete. Laat deze enquete geen vrijbrief voor de gemeente zijn om de prijzen + OZB te verhogen. Ga actief met de voorstellen aan de gang.Helaas Komt er nog een terugkoppeling van de vorige enquete of heb ik die gemist?.
Graag veel aandacht voor de verkeersveiligheid aan Oosteinde en Westeinde, dat heeft echt onze zorg
Heel veel wordt neergelegd bij de burgers. Ga eens heeeeel kritisch naar het gemeete apparaat kijken. Net zoals ze in het bedrijfs leven nu moeten doen...
Helaas moet er met zorg naar de uitgaven worden gekeken.

Het hangt van de gezin situatie af wat je belangrijk vindt. Jonge gezinnen vinden kinderopvang en school belangrijk, ouderen meer de culturele W.M.O.
Het is heel moeilijk in andermans portemonee te kijken en daarmee conclusies te trekken die voor anderen heel broerd uit kunnen vallen

Het is moeilijk om als burger een visie te hebben op inkomsten en uitgaven van de gemeente. En hoe het wordt besteed. Daarom is het ook bijna niet mogelijk om hier een objectief antwoord op te geven.e geven.

het is voor mij lastig in te schatten op welke wijze de gemeente verantwoordelijk is, geld stort in zaken als sport, welzijn etc en welk percentage
hoop dat er goed na gekeken wordt wat er kan . niet wat er opgebouwd is zo maar afbreken wat goedkoop is duurkoop krijg je later spijt van want dan moeten andere het weer opknappen
Houd de Firma van Gelder in de gaten die u de aanbesteding heeft gegund voor aanpassing kruispunt nieuwe school

ik heb namelijk geen idee wat de voornaamste kostenposten zijn van de gemeente, dus kun je geen goed antwoord geven op waarop bezuinigd kan worden
Ik heb nog nooit een begroting gezien vd gemeente
Ik mis de mogelijkheid waar de gemeente op kan bezuinigen is: door eens kritisch te kijken naar de hoogte van de salarissen binnen de organisatie.
Ik mis kostenverlaging door efficiency
Ik mis vooral het onderdeel van optimalisatie. Er kan waarschijnlijk met dezelfde middelen meer gedaan worden zodat de kostprijs lager wordt. Ook kunnen zaken op een andere manier efficienter worden uitgevoerd.
ik vind de aangeboden opties summier. Hoe kan de gemeente haar inkomsten verhogen omdat er een tekort is. Waar bestaan dan de uitgaven van 68 mln uit? er mist dan een verdeling om een juiste keuze te maken, dus is de informatie onvolledig/arbitrair

Ik vind het te gemakkelijk om maar weer uit te gaan van verhoging van inkomsten. Ik moet ook zien rond te komen, de Gemeente dus ook.
Ik wens jullie veel sterkte, maar ik vrees het ergste. Geld besparen en politiek zijn twee zaken die vaak samen botsen.
Ik zie meer in bezuinigingen dan in meer inkomsten genereren. De onderwerpen bleven vrij oppervlakkig maar ik denk dat er inhoudelijk genoeg te besparen is.
ik zou graag buiten fitness apperaten in de parken van de gemeente zien. Zodat iedereen kan sporten met of zonder geld ( voor een spot abonnement ) Zorgt dat mensen naar buiten gaan met een doel. positieve tijds besteding voor jongere en ouderen
Is er binnen de gemeente ook een ambitieus plan om in de kosten te gaan snijden. Dat betekent dat alle niet strikt noodzakelijke dingen (bijvoorbeeld kunst & cultuur, de eigen organisatie etc) stevig onder del oep worden genomen en dat ook hietr in wordt gesneden.
Kijk ook naar hoe andere gemeenten de begroting toch rond krijgen. Ga niet voor de gemakkelijkste weg: de OZB verhogen. Kijk ook kritisch naar het eigen personeelbestand,  zijn de juiste personen in dienst Hoe staat het met de jaarlijkse beoordelingen van het personeel. etc. etc.t
Komen er indien er bezuinigd moet worden ook nog andere vormen van inspraak? Ik vind het idee dat er mogelijk gekort kan gaan worden op de wmo en jeugdzorg erg zorgelijk en zou hierover graag in gesprek gaan indien dit serieus overwogen wordt.
Kunnen wij bewoners ,een lijst krijgen , waar en heoveel van het publiek geld in 2020 wordt uitgegeven
Lastig blijven doen in Den Haag om meer geld te verkrijgen
Lastige situatie. Je zult altijd tegenstanders hebben. Succes!

leuk om over na te denken. volgens mij kun je veel waarde toevoegen niet door te bezuinigen, maar te zorgen dat geld ook goed besteed wordt. laat mensen doen wat is afgesproken, kijk de huidige contracten eens na, en bepaal wat goed wordt uitgevoerd en waar het (lokaal) beter gedaan kan worden.
Maak met meerdere gemeenten een geluid naar Den Haag en vraag om meer geld voor Jeugdzorg.
Mensen met een bijstandsuitkering “iets” laten doen voor hun uitkering (voor zover dat in de mogelijkheden ligt)

Misschien een idee om de overhaal die gepland staat te schrappen en de waterstand gelijk maken met de vaarroute.!
Moeilijk in te vullen omdat ik niet weet hoeveel geld ergens heen gaat. En wat er nu op dit moment aan gebeurd. Bijvoorbeeld hoe gaan we om met onze ouderen en hoe goed doen we dat tegenover andere gemeentes. Als we daar meer inzicht in hebben kunnen we het beter invullen
mooi dat u burgers mee laat denken
neem ons serieus als burger!
Nogmaals, een ieder moet bezuinigen maar van het ambtelijke apparaat heb ik dit nog nooit gezien
Omdat inzicht in de begroting ontbreekt is het lastig om de juiste keuzes te maken.

Er wordt niet gevraagd naar onze ideeën van bezuinigingen.  Alleen naar de algemene categorieën.  Geef ruimte om specifieker te antwoorden. Ik vind bv de kosten voor het kruispunt van de Leet in De Goorn onnodig, maar daar wordt hier niet naar gevraagd. Laat ook hangjeugd de kosten van schoonmaak betalen 
ipv met ze in gesprek te gaan. Deel hogere straffen uit aan mensen die dingen stuk maken of geef niet zomaar nieuwe spullen aan Nieuwe Nederlanders, zonder ze de waarde daarvan uit te leggen.

herontwikkel heel snel de locaties van De Ieveling tot woningen. Verplaats zwembad naar het gebied bij Kwiek, herontwikkel dat gebied en de gemeente zorgt voor een leefbaarder gebied aan Het Veer, huizen prijzen stijgen, OZB stijgt, mooi nieuw zwembad, toegangswegen. Aantrekkelijk voor bewoner en regio. Kan 
vrij snel gerealiseerd worden. Op huidige plek zwembad en school het gebied herontwikkelen en verkopen icm huurwoningen.

Het is lastig om in te schatten waar de gemeente zou kunnen besparen, daar ik niet goed weet welke problematiek er speelt. Er werd laatst wel een lantaarnpaal bij ons in de straat vervangen, omdat deze een beetje scheef stond. Kosten lantaarnpaal aldus klaver Giant € 1.400. Daar deze ook gewoon recht had 
kunnen worden gezet. Daarnaast stond deze paal niet in een rij opgesteld. Derhalve viel het eigenlijk niet eens op. Had de gemeente toch € 1.400 gescheeld....

Het is voor de gemiddelde Koggenlander bijzonder lastig om te oordelen of er op taken bezuinigd kan worden of dat kosten voor diensten verhoogd kunnen worden, als men geen inzicht heeft in de efficiency van een gemeentelijk apparaat. Een onafhankelijk en deskundig onderzoek zou voordat maatregelen genomen 
worden op zijn plaats zijn!

Ik heb geen oplossingen om meer inkomsten te genereren, maar wil hier wel wat extra opmerkingen maken: - wellicht ([nog] meer) samenwerking met buurgemeenten (zijn er taken gezamenlijk op te pakken, coordineren)? - bij OZB worden alleen huis-/pandeigenaren 'gepakt'. Zijn er andere groepen te identificeren die 
gebruik maken van de 'diensten' van de gemeente, bijv. toeristen, passanten (bijv, mensen die forenzen tussen Hoorn en Alkmaar) en is daar dan iets mee te doen? Think outside the box!

Ik vind de keuzeopties bijzonder en lijdend naar antwoorden die ik niet perse wil geven. Kosten in rekening brengen voor diensten binnen bijvoorbeeld de WMO is wat mij betreft een goed idee. Duurder rijbewijs etc dan weer niet. Eigen proces is ook belangrijk, laatste verkiezingen kwam er zomaar een wethouder bij, 
onnodig en kostbaar.

Mensen zijn altijd blij als ze ergens budget voor krijgen, met lage belasting krijg je weinig complimenten maar mensen waarderen dat veel meer. Van veel belastinggeld bestedingen wordt maar door enkele mensen gebruik van gemaakt. Wij waren trots op gemeente Koggenland als goedkoopste gemeente van 
Nederland.



Pas op met de inzet van externe dure adviesbureaus, ga meer uit van eigen kracht
Prijzen verhogen is nu in deze tijd voor veel huishoudens niet te betalen. Ik zou een prijsstijging nu kunnen dragen, maar de coronacrisis heeft sommige inwoners zwaar getroffen. De prijsstijging misschien een jaar uitstellen
Stop ingehuurde onderzoek bureaus. Kijk en luister om je heen.
suggestie gaat over opbrengstverhoging en niet over bezuiniging
te omslachtig
Uitkomst moeten dan ook uitgevoerd worden
veelal zijn vragen op financieel gebied uitermate moeilijk te beantwoorden ivm gebrek aan inzicht in financiele situatie gemeente
Verhoging OZB van € 50 x +/- 10.000 huizen is € 500.000.
Voordat de gemeente welke maatregel dan ook neemt, zou ze eerst een het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind integraal moeten lezen, met de nadruk op artikel 3.1
vragen zijn moeilijk te beantwoorden.

waarom wil de gemeente dit verhalen op de inwoners. we weten allemaal dat het zoveel efficienter kan, waarom wordt daar niet naar gekeken
Zeer algemeen en hoog over, de werkelijkheid ligt genuanceerder
Zonder kennis is dit best lastig om hier iets over te zeggen.
Zou wat het exploiteren van tourisme opties wel eens een gesprekje willen hebben.

Over bezuinigingen durf ik niet te oordelen. Ik heb niet de kennis over de bedragen die op dit moment worden uitgegeven aan verschillende activiteiten en in hoeverre hier efficiënt mee om wordt gegaan. Er zal kritisch naar alle ink9msten en uitgaven moeten worden gekeken. Ik vind de rol van de gemeente bij 
bijvoorbeeld sport heel belangrijk en heb in het verleden van dichter bij meegemaakt dat 'de koek' ongelijk verdeeld wordt. Zo ontvangen voetbalverenigingen relatief veel subsidie (omgerekend naar het aantal leden). Het maken van de juiste verdeling (en bezuinigingen) is aan de gemeente, mijn oordeel is dan slechts 
gebaseerd op beperkte kennis.

Vragen zoals: "Hoe zou de gemeente nog op andere manieren haar inkomsten kunnen vergroten?" zijn echt veel te open. Wat verwacht je nu? Een heel marketingplan? Verder vragen jullie of de kosten voor bijvoorbeeld volledig in rekening mag worden gebracht bij de inwoner. Daar wordt vervolgens geen bedrag bij 
genoemd. Ook niet welk percentage de inwoner momenteel betaald. Dan ga ik niet instemmen met het voorstel om de kosten volledig bij de inwoner te leggen. Straks blijkt dat ik instem met een kostenverhoging van 40%.
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