
 

   MEMORANDUM 

 

TO:  Mayor and Council 

FROM:  Ed Van Eenoo, Deputy Chief Financial Officer 

DATE:  August 29, 2012 

SUBJECT: Assessment of Fiscal Impact for Charter Amendments 

                                 

AAtt  tthhee  AAuugguusstt  1144,,  22001122  CCiittyy  CCoouunncciill  WWoorrkk  SSeessssiioonn,,  tthhee  MMaayyoorr  aanndd  CCoouunncciill  aapppprroovveedd  
OOrrddiinnaannccee  NNoo..  2200112200881144--BB000011  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  oorrddeerr  aanndd  wwoorrddiinngg  ooff  tthhee  
pprrooppoossiittiioonnss  oonn  tthhee  bbaalllloott  ffoorr  tthhee  NNoovveemmbbeerr  66,,  22001122  eelleeccttiioonn..    PPrriioorr  ttoo  tthhee  eelleeccttiioonn,,  
eeaacchh  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  cchhaarrtteerr  aammeennddmmeennttss  aarree  nnoottiicceedd  aanndd  ppuubblliisshheedd  wwiitthh  aa  ffiissccaall  
iimmppaacctt  aasssseessssmmeenntt..  SSuummmmaarriizzeedd  bbeellooww  aarree  tthhee  lliisstt  ooff  cchhaarrtteerr  aammeennddmmeenntt  bbaalllloott  
iinniittiiaattiivveess  iinn  tthhee  oorrddeerr  sseett  ffoorr  tthhee  bbaalllloott  aanndd  tthhee  eessttiimmaatteedd  ffiissccaall  iimmppaacctt  aasssseessssmmeenntt  
ffoorr  eeaacchh  pprrooppoossiittiioonn..      
  
PPrrooppoossiittiioonn  11::  MMoovvee  tthhee  CCiittyy’’ss  ggeenneerraall  eelleeccttiioonn  ddaattee  ffrroomm  MMaayy  ttoo  NNoovveemmbbeerr  
SSttaaffff  eessttiimmaatteess  tthhee  CCiittyy  wwiillll  rreeaalliizzee  aa  ssaavviinnggss  ooff  $$225555,,000000  ppeerr  eelleeccttiioonn  ccyyccllee..  TThhiiss  
eessttiimmaattee  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccoosstt  ooff  hhoollddiinngg  aa  MMaayy  eelleeccttiioonn  wwiitthh  nnoo  ppaarrttnneerr  aaggeenncciieess  ttoo  
sshhaarree  eelleeccttiioonn  ccoossttss  vvss..  aa  NNoovveemmbbeerr  eelleeccttiioonn  wwhheerree  tthhee  CCiittyy  wwoouulldd  sshhaarree  tthhee  
eelleeccttiioonn  ccoossttss  wwiitthh  tthhee  CCoouunnttyy..  TThhee  ttoottaall  pprroojjeecctteedd  ffiivvee--yyeeaarr  ssaavviinnggss  ffrroomm  FFYY  22001133  
tthhrroouugghh  FFYY  22001177  iiss  $$776655,,000000..  
  
PPrrooppoossiittiioonn  22::  MMoovvee  tthhee  CCiittyy’’ss  ggeenneerraall  eelleeccttiioonn  ddaattee  ffrroomm  MMaayy  ttoo  NNoovveemmbbeerr,,  ttoo  
pprroovviiddee  tthhaatt  CCoouunncciill  mmeemmbbeerrss  sseerrvvee  ffoouurr--yyeeaarr  ssttaaggggeerreedd  tteerrmmss,,  ttoo  pprroovviiddee  tthhaatt  
CCoouunncciill  eelleeccttiioonnss  ooccccuurr  iinn  eevveenn--nnuummbbeerreedd  yyeeaarrss,,  aanndd  ttoo  lliimmiitt  tthhee  mmaayyoorr  aanndd  CCoouunncciill  
mmeemmbbeerrss  ttoo  ttwwoo  tteerrmmss  
SSttaaffff  eessttiimmaatteess  tthhee  CCiittyy  wwiillll  rreeaalliizzee  aa  ssaavviinnggss  ooff  $$225555,,000000  ppeerr  eelleeccttiioonn  ccyyccllee..  TThhiiss  
eessttiimmaattee  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccoosstt  ooff  hhoollddiinngg  aa  MMaayy  eelleeccttiioonn  wwiitthh  nnoo  ppaarrttnneerr  aaggeenncciieess  ttoo  
sshhaarree  eelleeccttiioonn  ccoossttss  vvss..  aa  NNoovveemmbbeerr  eelleeccttiioonn  wwhheerree  tthhee  CCiittyy  wwoouulldd  sshhaarree  tthhee  
eelleeccttiioonn  ccoossttss  wwiitthh  tthhee  CCoouunnttyy..  AAnn  aaddddiittiioonnaall  ssaavviinnggss  ooff  $$11,,114455,,000000  iiss  aallssoo  pprroojjeecctteedd  
dduuee  ttoo  PPrrooppoossiittiioonn  22  hhaavviinngg  oonnee  ffeewweerr  eelleeccttiioonn  ccyyccllee  dduurriinngg  tthhee  ffiivvee--yyeeaarr  aannaallyyssiiss  
ppeerriioodd..  TThhee  ttoottaall  pprroojjeecctteedd  ffiivvee--yyeeaarr  ssaavviinnggss  ffrroomm  FFYY  22001133  tthhrroouugghh  FFYY  22001177  iiss  
$$11,,665555,,000000..    
  
  
  
  



PPrrooppoossiittiioonn  33::  PPrroovviiddee  ffoorr  tthhee  eelleeccttiioonn  ooff  CCoouunncciill  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  1100  ggeeooggrraapphhiiccaall  
ssiinnggllee--mmeemmbbeerr  ddiissttrriiccttss,,  wwiitthh  tthhee  mmaayyoorr  ttoo  bbee  eelleecctteedd  ffrroomm  tthhee  cciittyy  aatt  llaarrggee,,  aanndd  ttoo  
pprroovviiddee  ffoorr  aann  iinnddeeppeennddeenntt  cciittiizzeennss  rreeddiissttrriiccttiinngg  ccoommmmiissssiioonn  
SSttaaffff  eessttiimmaatteess  tthhee  ffiirrsstt--yyeeaarr  ccoosstt  ffoorr  tthhrreeee  mmoonntthhss  bbeeggiinnnniinngg  JJuullyy  ooff  22001144  iiss  
$$333322,,336611  ffoorr  ffoouurr  aaddddiittiioonnaall  CCoouunncciill  ppllaacceess  aanndd  ssttaaffff..  TThheerree  wwoouulldd  aallssoo  bbee  aa  oonnee--
ttiimmee  ccoosstt  ooff  $$888888,,335500  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  bbuuiilldd--oouutt  ffoorr  tthhee  nneeww  ooffffiicceess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  
yyeeaarr..  TThhee  aannnnuuaall  oonnggooiinngg  ccoosstt  ooff  tthhee  aaddddiittiioonnaall  CCoouunncciill  ooffffiicceess  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  
$$11,,339966,,000000  bbeeggiinnnniinngg  iinn  FFYY  22001155  aanndd  tthhee  pprroojjeecctteedd  ffiivvee--yyeeaarr  ccoossttss  ffrroomm  FFYY  22001133  
tthhrroouugghh  FFYY  22001177  aarree  $$55,,662222,,000000..  
  
PPrrooppoossiittiioonn  44::  PPrroovviiddee  ffoorr  tthhee  eelleeccttiioonn  ooff  CCoouunncciill  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  eeiigghhtt  ggeeooggrraapphhiiccaall  
ssiinnggllee--mmeemmbbeerr  ddiissttrriiccttss,,  wwiitthh  tthhee  mmaayyoorr  aanndd  ttwwoo  aaddddiittiioonnaall  ccoouunncciill  mmeemmbbeerrss  ttoo  bbee  
eelleecctteedd  ffrroomm  tthhee  cciittyy  aatt  llaarrggee  
SSttaaffff  eessttiimmaatteess  tthhee  ffiirrsstt--yyeeaarr  ccoosstt  ffoorr  tthhrreeee  mmoonntthhss  bbeeggiinnnniinngg  JJuullyy  ooff  22001144  iiss  
$$333322,,336611  ffoorr  ffoouurr  aaddddiittiioonnaall  CCoouunncciill  ppllaacceess  aanndd  ssttaaffff..  TThheerree  wwoouulldd  aallssoo  bbee  aa  oonnee--
ttiimmee  ccoosstt  ooff  $$888888,,335500  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  bbuuiilldd--oouutt  ffoorr  tthhee  nneeww  ooffffiicceess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  
yyeeaarr..    TThhee  aannnnuuaall  oonnggooiinngg  ccoosstt  ooff  tthhee  aaddddiittiioonnaall  CCoouunncciill  ooffffiicceess  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  
$$11,,339966,,000000  bbeeggiinnnniinngg  iinn  FFYY  22001155  aanndd  tthhee  pprroojjeecctteedd  ffiivvee--yyeeaarr  ccoossttss  ffrroomm  FFYY  22001133  
tthhrroouugghh  FFYY  22001177  aarree  $$55,,662222,,000000..  
  
PPrrooppoossiittiioonn  55::  PPeerrmmiitt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  cciittyy  ccoouunncciill  aanndd  tthhee  cciittyy  ccoouunncciill’’ss  aappppooiinntteeeess  
ttoo  hhiirree  aanndd  mmaannaaggee  tthheeiirr  oowwnn  ssttaaffffss  
NNoo  ffiissccaall  iimmppaacctt  
  
PPrrooppoossiittiioonn  66::  PPrroovviiddee  tthhaatt  tthhee  cciittyy  ccoouunncciill  aappppooiinntt  tthhee  cciittyy  aattttoorrnneeyy  
NNoo  ffiissccaall  iimmppaacctt  
  
PPrrooppoossiittiioonn  77::  RReedduuccee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssiiggnnaattuurreess  nneeeeddeedd  ffoorr  aa  cciittiizzeenn  iinniittiiaatteedd  
oorrddiinnaannccee  oorr  rreeffeerreenndduumm  
NNoo  ffiissccaall  iimmppaacctt  
  
PPrrooppoossiittiioonn  88::  AAllllooww  ccoouunncciill  mmeemmbbeerrss  ttoo  rraaiissee  ppoolliittiiccaall  ffuunnddss  ffoorr  3300  ddaayyss  aafftteerr  aann  
eelleeccttiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ccoouunncciill  mmeemmbbeerr  wwaass  eelleecctteedd    
NNoo  ffiissccaall  iimmppaacctt  
  
PPrrooppoossiittiioonn  99::  PPeerrmmiitt  tthhee  cciittyy  ccoouunncciill  ttoo  lleeaassee  ppaarrkkllaanndd  ttoo  aann  iinnddeeppeennddeenntt  sscchhooooll  
ddiissttrriicctt  ffoorr  aa  ppuurrppoossee  tthhaatt  tthhee  ccoouunncciill  hhaass  ffoouunndd,,  bbyy  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy,,  iiss  aa  ppaarrkk  
ppuurrppoossee  
NNoo  ffiissccaall  iimmppaacctt  
  
PPrrooppoossiittiioonn  1100::  PPrroovviiddee  aa  cciivviill  sseerrvviiccee  ssyysstteemm  ffoorr  mmoosstt  cciittyy  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  nnoott  
aallrreeaaddyy  ccoovveerreedd  bbyy  aa  ssttaattee  cciivviill  sseerrvviiccee  ssttaattuuttee  
SSttaaffff  eessttiimmaatteess  tthhee  mmiinniimmuumm  ffiissccaall  iimmppaacctt  iiss  $$662255,,000000  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr,,  $$446677,,000000  
ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  yyeeaarr  aanndd  $$334477,,000000  ffoorr  eeaacchh  yyeeaarr  tthheerreeaafftteerr..    TThheessee  ccoossttss  aarree  bbaasseedd  
oonn  aaddddiittiioonnaall  ssttaaffffiinngg  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  nneeeeddss  nneecceessssaarryy  ttoo  ssuuppppoorrtt  aa  nneeww  mmuunniicciippaall  
cciivviill  sseerrvviiccee  ccoommmmiissssiioonn  sseeppaarraattee  ffrroomm  tthhee  eexxiissttiinngg  ppuubblliicc  ssaaffeettyy  cciivviill  sseerrvviiccee  
ccoommmmiissssiioonn..  TThhee  pprroojjeecctteedd  ffiivvee--yyeeaarr  ccoossttss  ffrroomm  FFYY  22001133  tthhrroouugghh  FFYY  22001177  aarree  
$$22,,113333,,000000..  
 
xc: Mayor and Council 

City Manager 
 Assistant City Managers 

Chief Financial Officer 
Capital Planning Officer 

 Department Directors  


