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 Doetinchem, 11 maart 2015 

 

 

Kerntakendiscussie - thema bedrijfsvoering 

 

 

Voorstel (elk beslispunt apart in stemming te brengen): 

1. Het college verzoeken voor het thema bedrijfsvoering scenario 1 uit te werken 

in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

2. Het college verzoeken voor het thema bedrijfsvoering scenario 2 uit te werken 

in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

3. Het college verzoeken voor het thema bedrijfsvoering scenario 3 uit te werken 

in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

4. Het college verzoeken voor het thema bedrijfsvoering scenario 4 uit te werken 

in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

 

Inleiding 

Bedrijfsvoering is een ‘thema’ dat we als een breinaald door de andere thema’s heen kunnen 

prikken. Immers, de keuzes voor de bedrijfsvoering zijn grotendeels afhankelijk van keuzes die 

we maken op de inhoudelijke beleidsterreinen. Mensen en middelen worden ingezet op de 

prioriteiten en beleidsdoelen die ons gemeentebestuur stelt. Tegelijk kunnen we ook met een 

meer overall blik naar dit thema kijken en de vraag stellen welk type organisatie het beste past 

bij de gemeente die we willen zijn; wat past het beste bij de vraagstukken en ambities van 

Doetinchem en bij de rol die we voor onze gemeente zien in de samenleving? 

 

Scenario’s kerntakendiscussie 

Vanuit de vier rollen van de overheid beschrijven we hierna vier scenario’s voor het thema 

bedrijfsvoering. 

 

Scenario 1 – De gemeente bepaalt en voert zelf uit (overheidsrol 1) 

Scenario 1 gaat uit van een gemeente die zich voor veel beleidsthema’s verantwoordelijk voelt 

en die deze verantwoordelijkheid vorm geeft door zowel beleid te maken (kaders te stellen) 

als de uitvoering van de bijbehorende taken zelf ter hand te nemen. Binnen dit scenario zijn 

beleid en uitvoering dicht bij elkaar georganiseerd. 

 

Ons huidige organisatiemodel zit dicht tegen scenario 1 aan. De ambtelijke organisatie van de 

gemeente Doetinchem is momenteel georganiseerd als een afdelingsmodel. Met aan het hoofd 

een directie (algemeen directeur/gemeentesecretaris en een directeur bedrijfsvoering) met 

daaronder vakafdelingen. Beleid en uitvoering zijn per vakgebied samengebracht of in elk geval 

nauw met elkaar verbonden. Daarnaast zijn er enkele afdelingen, waarin de staffuncties en 

ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Opvallend voor Doetinchem is dat de gemeente 

relatief veel uitvoerende taken zelf uitvoert. Enkele onderdelen zijn ondergebracht in een 

overheidsBV, namelijk Zwembad Rozengaarde en Buurtplein BV. 

 

Binnen scenario 1 voelt de gemeente zich verantwoordelijk voor veel beleidsthema’s. Dit 

betekent dat de gemeente veel regelt en op veel terreinen toezicht en handhaving organiseert. 

Deregulering binnen scenario 1 is erop gericht om overbodige en te gedetailleerde regelgeving 

te schrappen, niet om minder te regelen. 
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Keuzemogelijkheden binnen scenario 1 zijn: 

a. Beleid en uitvoering verder bij elkaar brengen. 

Keuze voor scenario 1 houdt in feite in om de nabijheid van beleid en uitvoering binnen de 

ambtelijke organisatie zo volledig mogelijk door te voeren. Dit betekent dat 

uitvoeringsonderdelen die nu op afstand geplaatst zijn (zoals Buurtplein BV) of waarvan een 

traject loopt om te komen tot verzelfstandiging (zoals BUHA 3.0) weer onderdeel worden 

of onderdeel blijven van de ambtelijke organisatie. 

b. Efficiency binnen de ambtelijke organisatie vergroten. 

Keuzemogelijkheid binnen scenario 1 is om de efficiency binnen de ambtelijke organisatie te 

vergroten. Benchmarkonderzoek van Berenschot wijst overigens uit dat onze organisatie 

zijn kerntaken ‘slank’ uitvoert, dat Doetinchem een redelijk slanke overhead heeft en dat de 

uitvoerende taken moeilijk te vergelijken zijn met andere gemeenten. 

c. Regionale samenwerking tussen ambtelijke organisaties versterken. 

Keuzemogelijkheid binnen scenario 1 is om de ambtelijke samenwerking tussen de 

Achterhoekse gemeenten te versterken. Stappen hiertoe zijn reeds gezet, o.a. op de 

terreinen ICT en inkoop. 

d. Verder dereguleren. 

Bij de keuze voor scenario 1 past de keuze voor verdergaande deregulering, gericht op het 

schrappen van overbodige en te gedetailleerde regels, met een bijpassende vorm van 

toezicht en handhaving, zoveel als mogelijk uitgevoerd door de eigen organisatie. 

 

Scenario 2 – De gemeente bepaalt en laat de uitvoering over aan anderen (overheidsrol 2) 

Scenario 2 gaat uit van een gemeente die zich voor veel beleidsthema’s verantwoordelijk voelt 

en die deze verantwoordelijkheid vorm geeft door beleid te maken (kaders te stellen) en de 

uitvoering van de bijbehorende taken aan de markt overlaat. Binnen dit scenario zijn beleid en 

uitvoering in belangrijke mate uit elkaar gehaald. De regisserende rol van de gemeente krijgt 

hier inhoud door de aansturing op afstand van allerlei uitvoeringsorganisaties. 

 

Met de verzelfstandiging van zwembad Rozengaarde en met Buurtplein BV en de plannen voor 

BUHA 3.0 zien we dat onze organisatie de eerste stappen zet in de richting van het regiemodel 

dat past bij scenario 2. In dit model zien we dat de dienstverlening aan inwoners en 

organisaties gebeurt door zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Daarnaast zien we een 

compacte kernorganisatie waarin opdrachtgeverschap, integraal strategisch beleid en 

bestuursondersteuning hun plek hebben. 

 

Evenals bij scenario 1 voelt de gemeente zich binnen scenario 2 verantwoordelijk voor veel 

beleidsthema’s. Dit betekent dat ook binnen dit scenario de gemeente veel regelt. Het 

bijbehorende toezicht en handhaving besteedt de gemeente zo veel als mogelijk uit. 

Deregulering binnen scenario 2 is er (ook) op gericht om overbodige en te gedetailleerde 

regelgeving te schrappen, niet om minder te regelen. 

 

Keuzemogelijkheden binnen scenario 2 zijn: 

a. Aard van de zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 

Het regiemodel dat past bij scenario 2 gaat uit van zelfstandige uitvoeringsorganisaties die 

via contracten en prestatieafspraken aangestuurd worden vanuit een compacte 

kernorganisatie. Binnen dit scenario kunnen keuzes gemaakt worden voor de rechtsvorm 

waarin de zelfstandige uitvoeringsorganisaties hun werk doen, bijvoorbeeld als BV of als 

overheidsBV. Of er kan gekozen worden om de bijbehorende taken uit te besteden aan 

marktpartijen. 
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b. Efficiency binnen de ambtelijke organisatie vergroten. 

Keuzemogelijkheid is om de efficiency binnen de ambtelijke organisatie te vergroten. 

Het gaat hier om de efficiency binnen de zgn. kernorganisatie. Benchmarkonderzoek van 

Berenschot wijst overigens uit dat onze ambtelijke organisatie zijn kerntaken ‘slank’ 

uitvoert. 

c. Regionale samenwerking tussen ambtelijke organisaties versterken. 

De omvorming naar een regieorganisatie conform scenario 2 kan gepaard gaan met het 

versterken van de regionale samenwerking tussen ambtelijke organisaties voor die taken die 

blijven behoren bij de kernorganisatie, voor de op afstand te zetten taken en voor de 

aanbesteding van de taken die op afstand geplaatst zijn. 

d. Verder dereguleren. 

Bij de keuze voor scenario 2 past, evenals bij scenario 1, ook de keuze voor verdergaande 

deregulering, gericht op het schrappen van overbodige en te gedetailleerde regels, met een 

bijpassende vorm van toezicht en handhaving, zoveel als mogelijk uitgevoerd door andere 

organisaties. 

 

Scenario 3 – Gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties bepalen gezamenlijk en maken 

gezamenlijk afspraken over de uitvoering (overheidsrol 3) 

Scenario 3 gaat uit van een gemeente die zijn verantwoordelijkheid voor beleidsthema’s 

vormgeeft in samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 

De regisserende rol van de gemeente krijgt hier inhoud door als bijzondere speler (o.a. 

vanwege zijn wettelijke taken) in maatschappelijke netwerken de samenwerking binnen die 

netwerken te ondersteunen. Hier past als organisatiemodel een regiemodel bij dat uitgaat van 

een compacte kernorganisatie waarin netwerkmanagement, integraal strategisch beleid en 

bestuursondersteuning hun plek hebben en waarbij de dienstverlening aan inwoners en 

organisaties vooral in samenwerking met die inwoners en organisaties vormgegeven wordt. 

 

Scenario 3 vraagt om een fundamenteel andere houding van de gemeente bij de aanpak van 

maatschappelijke vraagstukken dan scenario’s 1 en 2. De vraag bij scenario 3 is immers tot 

hoever en met wie participeert de gemeente in plaats van dat de vraag is tot hoever de 

gemeente anderen laat participeren. Bij deze fundamenteel andere houding hoort het concept 

overheidsparticipatie (in plaats van het concept burgerparticipatie). 

  

De verantwoordelijkheid voor beleidsthema’s uit zich in scenario 3 vooral in afspraken met 

bewoners en met organisaties en bedrijven en minder in allerlei regels waar bewoners, 

organisaties en bedrijven zich aan te houden hebben. Deregulering binnen scenario 3 is er 

daarom op gericht om minder te regelen en meer over te laten aan afspraken tussen 

betrokkenen. 

 

Keuzemogelijkheden binnen scenario 3 zijn: 

a. Uitgaan van overheidsparticipatie als leidend principe voor de ambtelijke organisatie. 

Scenario 3 vraagt om een andere wijze van benaderen van de samenleving dan onze 

gemeente gewend is en die past bij de scenario’s 1 en 2. Deze andere wijze van benaderen 

komt o.a. tot uitdrukking in het gebruik van het concept overheidsparticipatie in plaats van 

het concept burgerparticipatie. En dat leidt tot de keuze voor een ambtelijke compacte 

kernorganisatie waarin netwerkmanagement, integraal strategisch beleid en 

bestuursondersteuning centraal staat. 

b. Regionale samenwerking tussen ambtelijke organisaties versterken. 

De omvorming naar een regieorganisatie conform scenario 3 kan gepaard gaan met het 

versterken van de regionale samenwerking tussen ambtelijke organisaties voor die taken die 

blijven behoren bij de kernorganisatie. 
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c. Verder dereguleren. 

Bij de keuze voor scenario 3 past de keuze voor verdergaande deregulering, erop gericht 

om minder te regelen en meer over te laten aan afspraken tussen betrokkenen. 

 

Scenario 4 – Gemeente stimuleert en faciliteert maatschappelijke initiatieven (overheidsrol 4) 

Scenario 4 gaat uit van een gemeente die de verantwoordelijkheid voor beleidsthema’s zo veel 

als (wettelijk) mogelijk is overlaat aan de samenleving en die hoogstens initiatieven vanuit de 

samenleving stimuleert en faciliteert. Ook hier past een compacte ambtelijke kernorganisatie 

bij. 

 

Evenals bij scenario 3 past het concept overheidsparticipatie bij scenario 4, omdat ook hier 

niet de vraag is tot hoever de gemeente anderen laat participeren, maar tot hoever de 

gemeente zelf participeert in maatschappelijke vraagstukken. 

 

Deregulering is vanzelfsprekend verbonden aan scenario 4 en erop gericht om minder te 

regelen en meer over te laten aan de samenleving. 

 

Keuzemogelijkheden binnen scenario 4 zijn: 

a. Uitgaan van overheidsparticipatie als leidend principe voor de ambtelijke organisatie. 

Scenario 4 vraagt om een andere wijze van benaderen van de samenleving dan onze 

gemeente gewend is en die past bij de scenario’s 1 en 2. Deze andere wijze van benaderen 

komt o.a. tot uitdrukking in het gebruik van het concept overheidsparticipatie in plaats van 

het concept burgerparticipatie. En dat leidt bij scenario 4 tot de keuze voor een compacte 

ambtelijke kernorganisatie. 

b. Regionale samenwerking tussen ambtelijke organisaties versterken. 

De omvorming naar een compacte ambtelijke kernorganisatie conform scenario 4 kan 

gepaard gaan met het versterken van de regionale samenwerking tussen ambtelijke 

organisaties voor die taken die blijven behoren bij de kernorganisatie. 

c. Verder dereguleren. 

Bij de keuze voor scenario 4 past de keuze voor verdergaande deregulering, erop gericht 

om minder te regelen en meer over te laten aan de samenleving. 

 

Financiën 

De totale kosten van de organisatie bedragen bijna € 32 miljoen. Hiervan is ruim € 24 miljoen 

toegerekend aan de tien beleidsinhoudelijke thema’s. De rest is verdeeld over bestuur en 

bestuursondersteuning (€ 6 miljoen) en belastingen en financiering (bijna € 1,5 miljoen). 

 

 

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 - 

thema bedrijfsvoering; 

 

gezien de aangenomen amendementen op dit voorstel; 

 

gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 19 maart 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 


