
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3.1 

 

 Doetinchem, 11 maart 2015 

 

 

Kerntakendiscussie - algemene notitie 

 

 

Voorstel: 

1. De behandelwijze van de raadsvoorstellen kerntakendiscussie vaststellen. 

2. De wijze van uitwerking van de richtinggevende raadsuitspraken van 19 maart 

2015 in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016 vaststellen. 

 

Inleiding 

U bent in 2014 gestart met een zogenaamde kerntakendiscussie. Het doel van deze 

kerntakendiscussie is te komen tot keuzes voor de toekomst wat onze (gemeentelijke) taken 

zijn en hoe die uitgevoerd moeten worden. 

 

Ten behoeve van die keuzes liggen er elf afzonderlijke raadsvoorstellen voor. Elk raadsvoorstel 

beschrijft een afzonderlijk beleidsthema en geeft aan welke scenario’s mogelijk zijn. Deze 

scenario’s zijn daarbij gebaseerd op vier overheidsrollen. 

 

In dit algemene raadsvoorstel gaan we in op de wijze waarop de raadsvoorstellen gelezen 

moeten worden, op de wijze waarop scenario’s gekozen kunnen worden, op de vraag hoe het 

college vervolgens deze scenario’s heeft te verwerken in de Voorjaarsnota 2015 en in de 

Programmabegroting 2016. 

 

Voorafgaand hieraan gaan we kort in op het proces van de kerntakendiscussie. 

 

Wij stellen u voor zowel de behandelwijze van de raadsvoorstellen kerntakendiscussie vast te 

stellen als de wijze van uitwerking van de richtinggevende raadsuitspraken in de Voorjaarsnota 

2015 en de Programmabegroting 2016. 

 

Proces kerntakendiscussie 

Het proces van de kerntakendiscussie kent een aantal stappen. Deze beschrijven we hierna 

kort. 

 Visie kerntakendiscussie 

Eerste stap in het proces van de kerntakendiscussie was het vaststellen van een visie 

kerntakendiscussie. Dat heeft u gedaan op 27 november 2014. In algemene zin is met deze 

visie het ambitieniveau van de gemeente vastgelegd. Tevens zijn vier rollen van de gemeente 

beschreven. 

 Ambtelijke inventarisatie 

Na het vaststellen van de Visie Kerntakendiscussie zijn er twee parallelle sporen bewandeld 

om te komen tot richtinggevende uitspraken door de raad. De eerste is dat voor tien 

beleidsinhoudelijke thema’s ambtelijk geïnventariseerd is wat de huidige rolinvulling is van 

onze gemeente en wat voorbeelden van andere rolinvullingen zijn. Deze inventarisatie is 

verwerkt in het document Rode draden thema’s kerntakendiscussie van 13 januari 2015. 

Dit document is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel. 

 De Doetinchemse Dialoog 

Het tweede spoor dat bewandeld is, is dat in gesprek met de samenleving (tijdens 

De Doetinchemse Dialoog van 22 januari 2015) allerlei ideeën verzameld zijn voor andere 

manieren van organiseren door de gemeente. Deze ideeën zijn gebundeld in het document 

De Doetinchemse Dialoog – Verslagen. Dit document is ook als bijlage toegevoegd aan dit 

raadsvoorstel. 
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 Richtinggevende uitspraken raad 

Op basis van de ambtelijke inventarisatie en de Doetinchemse Dialoog en op basis van een 

eerste gedachtevorming binnen de fracties hierover zijn per beleidsthema raadsvoorstellen 

opgesteld. In deze raadsvoorstellen zijn aan de hand van de vier rollen van de gemeente uit 

de Visie Kerntakendiscussie steeds vier scenario’s uitgewerkt, met daarbinnen allerlei 

keuzemogelijkheden. Met behulp van deze raadsvoorstellen doet u richtinggevende 

uitspraken voor het college. 

 Uitwerking door college in Voorjaarsnota 2015 en Programmabegroting 2016 

De richtinggevende uitspraken die u op 19 maart doet, werkt het college uit in de 

Voorjaarsnota 2015 en in de Programmabegroting 2016. Deze documenten behandelt u 

respectievelijk in mei 2015 en november 2015. 

 

Raadsvoorstellen kerntakendiscussie 

In de Visie Kerntakendiscussie zijn vier rollen van de gemeente beschreven. Deze rollen zijn 

kortweg: 

1. Gemeente bepaalt en voert zelf uit 

2. Gemeente bepaalt en laat uitvoering aan anderen over 

3. Gemeente en andere partijen bepalen samen en voeren samen uit 

4. Gemeente laat los en faciliteert 

 

In de raadsvoorstellen kerntakendiscussie zijn deze vier rollen per beleidsthema uitgewerkt in 

scenario’s. In elk beleidsthema gaat scenario 1 uit van de eerste gemeentelijke rol, namelijk dat 

de gemeente bepaalt en zelf uitvoert, scenario 2 van de tweede gemeentelijke rol, enzovoort. 

Zo goed mogelijk is geprobeerd aan te geven wat de rollen betekenen voor het betreffende 

beleidsthema. 

Omdat de wettelijke en gemeentelijk context per beleidsthema verschillend is, laten we in elk 

raadsvoorstel de beschrijving van de vier scenario’s voorafgaan door een beschrijving van het 

wettelijk kader, het gemeentelijk beleid, hetgeen in de Visie Kerntakendiscussie staat over dat 

beleidsthema en wat dat alles betekent voor de huidige gemeentelijk rolinvulling. 

 

De invulling van de vier scenario’s vanuit de vier gemeentelijke rollen kan de indruk wekken 

dat de vier scenario’s in oplopende volgorde leiden tot een kleinere overheid en (daarmee) tot 

grotere besparingen. Dat is echter geenszins het geval: 

 Het is zo dat de gemeentelijke rol 1 leidt tot een grote gemeente en de gemeentelijke rol 

tot een kleinere gemeente, omdat in rol 1 de gemeente zelf de uitvoering van allerlei taken 

ter hand neemt en in rol 2 die uitvoering aan anderen laat. Echter, in rol 2 heeft de 

gemeente in elk geval meer inkoopdeskundigheid en contactambtenaren nodig dan in rol 1. 

En het is niet zo dat uitbesteding van taken per definitie leidt tot een goedkopere uitvoering 

van taken. 

 In de gemeentelijke rol 3 gaat de gemeente allerlei samenwerkingsrelaties aan. De betekenis 

hiervan voor de omvang en de uitgaven van de gemeente is op voorhand en in zijn 

algemeenheid niet te geven. Wel kan gezegd worden dat de gemeente in rol 3 waarschijnlijk 

groter zal zijn dan in rol 2. 

 De gemeentelijke rol 4 leidt tot een kleine overheid, omdat de gemeente zich veel taken 

overlaat aan de samenleving. Of dat leidt tot een goedkopere gemeente, is echter de vraag. 

In rol 4 kan de gemeente namelijk wel degelijk allerlei initiatieven financieel ondersteunen. 
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De keuze om de scenario’s uit te werken vanuit de vier gemeentelijke rollen heeft overigens 

een belangrijke beperking. En dat is dat keuzes voorliggen over de gewenste rolinvulling van de 

gemeente en niet over het gewenste ambitieniveau c.q. gewenste kwaliteitsniveau op het 

betreffende beleidsthema. Overigens wordt daar bij de keuzemogelijkheden binnen de 

scenario’s in een aantal gevallen wel aan gerefereerd en blijft het gewenste ambitieniveau niet 

helemaal uit beeld. 

 

Met het doen van uitspraken over de gemeentelijke rolinvulling per thema kunnen de 

raadsfracties een relatie leggen met het door hen gewenste ambitieniveau. Deze uitspraken zijn 

vervolgens voor het college (bij de Voorjaarsnota 2015 en bij de Programmabegroting 2016) 

richtinggevend om dat ambitieniveau uit te werken. 

 

Behandeling raadsvoorstellen 

Uw raad behandelt in etappes de raadsvoorstellen: 

 Beeldvormende raad 5 maart 2015 

De eerste behandeling van de raadsvoorstellen heeft op 5 maart 2015 plaatsgevonden. Er 

vond een beeldvormende raad plaats waarin inwoners en organisaties uit Doetinchem hun 

visie op de raadsvoorstellen konden geven. Dit aanvullend op De Doetinchemse Dialoog 

van 22 januari 2015. U heeft hiermee een beeld gekregen van hoe inwoners en organisaties 

aankijken tegen de raadsvoorstellen. 

 Beeldvormende raad 12 maart 2015 

De tweede behandeling van de raadsvoorstellen is op 12 maart 2015. Dan is er een 

beeldvormende raad waarin het college van burgemeester en wethouders aangeeft hoe het 

aankijkt tegen de raadsvoorstellen. 

 Mening- en besluitvormende raad 19 maart 2015 

De derde en laatste behandeling van de raadsvoorstellen is op 19 maart. U behandelt de 

raadsvoorstellen dan mening- en besluitvormend. Achtereenvolgens komen dan de 

raadsvoorstellen per thema op de normale wijze aan de orde, met twee spreektermijnen en 

met besluitvorming over de beslispunten. 

 

De besluitvorming over de raadsvoorstellen is afwijkend van normale besluitvorming. Elke 

raadsvoorstel kent vier beslispunten, waarbij elk beslispunt een scenario vaststelt. En elk 

beslispunt wordt apart in stemming gebracht. Raadsfracties kunnen daarmee voor meerdere 

scenario’s stemmen. In theorie betekent dit dat binnen één thema meerdere scenario’s een 

meerderheid kunnen krijgen. Overigens kan het ook zijn dat binnen één thema geen enkel 

scenario een meerderheid krijgt. 

Naast het stemmen per scenario kunnen fracties ook per beslispunt een stemverklaring 

afgeven. Daarmee geven ze kleuring aan hun stemming, met name als ze daarbij ingaan op de 

verschillende keuzemogelijkheden binnen een scenario. Het college kan deze stemverklaringen 

meenemen bij zijn uitwerking van de richtinggevende uitspraken in Voorjaarsnota 2015 en 

Programmabegroting 2016. 

Ten slotte kunnen fracties ook amendementen indienen bij een raadsvoorstel als geheel of bij 

een afzonderlijk beslispunt. Daarmee geven ze ook kleuring aan de stemming. Als een 

amendement een meerderheid krijgt, dan is dat een opdracht aan het college om op die wijze 

het betreffende thema uit te werken. 
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Op deze wijze krijgt het college verschillende opdrachten mee van de raad. Aangenomen 

amendementen en scenario’s die een meerderheid hebben, zijn te beschouwen als ‘harde’ 

opdrachten aan het college om uitgewerkt te worden in de Voorjaarsnota 2015 en de 

Programmabegroting 2016. Het aantal stemmen per scenario’s binnen thema’s waar geen enkel 

scenario een meerderheid heeft, geeft het college richting bij zijn uitwerking. Datzelfde doen 

de stemverklaringen. 

 

Van richtinggevende uitspraken door de raad naar uitwerking door het college 

Na de besluitvorming op 19 maart 2015 werkt het college de richtinggevende uitspraken van 

de raad uit in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

 

Voorjaarsnota 2015 

Uw richtinggevende uitspraken zijn de belangrijkste input voor de Voorjaarsnota 2015. Het 

college vult dit aan met een aantal zaken als een analyse van strategische ontwikkelingen, 

inventarisatie nieuwe beleidswensen uit coalitieakkoord, vertaling in financiële aan- en 

afmeldingen en opstellen actueel financieel meerjarenperspectief.  

 

Het college stelt de Voorjaarsnota 2015 zo op dat er een verbinding gelegd kan worden met 

de besluitvorming kerntakendiscussie van 19 maart 2015 door de thematische indeling van de 

kerntakendiscussie te hanteren en door de voorjaarsnota vergezeld te laten gaan met een 

overzicht die de inhoud van de voorjaarsnota verbindt aan de keuzes van de raad bij de 

kerntakendiscussie. 

 

Wat is de inhoud van de voorjaarsnota op hoofdlijnen? 

U kiest op 19 maart scenario’s die in de voorjaarsnota worden uitgewerkt. Het is een eerste 

globale uitwerking van de scenario’s met een grove schatting van de financiële consequenties in 

de komende jaren. De aanpak voor de uitwerking van de scenario’s/thema’s wordt beschreven. 

En zo mogelijk het tijdpad voor het realiseren van de doelen en activiteiten in de thema’s.  

Daarnaast beschrijft het college noodzakelijke en gewenste beleidsontwikkelingen en hun 

financiële gevolgen. Het geheel wordt vertaald in het financieel meerjarenperspectief (FMP). 

Het FMP dient te sluiten volgens de financiële uitgangspunten die u heeft vastgesteld. 

Het college komt zo nodig met voorstellen en maatregelen om die sluitendheid te bereiken.  

Het college maakt een raadsvoorstel bij de voorjaarsnota. Daarin geeft het een korte 

bestuurlijke toelichting. Daarnaast bevat het voorstel beslispunten uit de voorjaarsnota voor 

de raad. U stelt de voorjaarsnota vast. 

 

Onderwerpen in de voorjaarsnota 2015: 

 Globale uitwerking van specifiek benoemde scenario’s uit de thema’s met een schatting van 

financiële gevolgen. Per thema een beschrijving van de vervolgaanpak en uitwerking. 

 Beschrijving van autonome ontwikkelingen die het college signaleert met beleidsinhoudelijke 

en financiële invloed op de gemeentebegroting. Dit leidt tot financiële aanmeldingen door 

het college aan de raad. 

 Beleidsvoorstellen van college naar aanleiding van het coalitieakkoord met zo nodig 

financiële gevolgen. 

 Globale berekening van het financieel meerjarenperspectief voor de begroting 2016. Daarin 

zijn de gevolgen van de voorgaande punten verwerkt. 

Uitgangspunt: structureel sluitend financieel meerjarenperspectief 2016-2019. 
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Van Voorjaarsnota 2015 naar Programmabegroting 2016 

De Voorjaarsnota 2015 is het kaderstellende document voor de begroting 2016 en het 

financieel meerjarenperspectief 2016-2019. Uw kaderstellende besluiten over de voorjaarsnota 

2015 worden vertaald in concrete activiteiten en hun financiële gevolgen voor de begroting 

2016.   

Sommige besluiten uit de voorjaarsnota kunnen direct worden uitgewerkt in de begroting 

2016, inclusief het effect in het financieel meerjarenperspectief. Andere besluiten vragen meer 

uitwerkingstijd, o.a. vanwege het effect ervan op andere organisaties of omdat die besluiten in 

samenspraak met anderen vormgegeven moeten worden. De financiële gevolgen van die 

besluiten worden als taakstellende posten gedifferentieerd naar de jaren, opgenomen in een 

programma of thema. De besluiten die meer uitwerkingstijd vragen worden opgenomen in een 

meerjarenagenda bij de begroting. Deze veranderagenda laat zien wat het meerjarige effect 

(inhoud en financiën) is van de uitwerkingen en wanneer de latere uitwerkingen plaatsvinden. 

Zo kan het bestuur de uitwerking in de komende jaren goed volgen via de p&c-cyclus.  

 

Welke invloed kan de Meicirculaire 2015 hebben? 

De meicirculaire kan het FMP beïnvloeden. Het college informeert u zo spoedig mogelijk over 

de gevolgen van de meicirculaire voor de begroting 2016. Mogelijke risicoposten zijn: 

Herverdeelmodellen sociaal domein. Het rijk wil naar objectieve verdeelmodellen voor het 

sociaal domein. Dat kan tot ingrijpende taakmutaties leiden voor de gemeenten. Volgens 

bestaand beleid worden taakmutaties doorvertaald naar de specifieke programma’s in de 

gemeentebegroting. Deze mutaties hebben in beginsel geen gevolgen voor het saldo van de 

begroting. 

Risico vormt ook de bezuinigingen of uitstellen van uitgaven op de rijksbegroting die 

doorwerken op het Gemeentefonds. Dit risico is niet op voorhand in te schatten. 

Daarnaast kunnen ook de berekeningsbases voor het Gemeentefonds worden gewijzigd. Dat 

kan leiden tot nadelige herverdeeleffecten voor Doetinchem. 

Ten slotte kan het Rijk nog bezuinigen op het Gemeentefonds zelf. Het is echter ook mogelijk 

dat het Gemeentefonds groeit als gevolg van de economische ontwikkelingen. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

 

De raadswerkgroep kerntakendiscussie, 

 

drs. B.P.M. Janssens,     A.J. Verhoeven, 

griffier         voorzitter 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de raadswerkgroep kerntakendiscussie over de kerntakendiscussie - 

algemene notitie; 

 

gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet; 

 

 

b e s l u i t : 

 

1. De behandelwijze van de raadsvoorstellen kerntakendiscussie vaststellen. 

2. De wijze van uitwerking van de richtinggevende raadsuitspraken van 19 maart 2015 in de 

Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016 vaststellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 19 maart 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


