
NAAR EEN FUNDAMENTELE 
HEROVERWEGING

3e Raadsbijeenkomst

6 maart 2014



AGENDA VANAVOND

• Achtergrond en inzet fundamentele 
heroverweging

• Huidige stand proces

• Vraag 1 – Hoe nu verder?

• Vraag 2 – Selectie van beleidsvelden?

• Vraag 3 – Mogelijkheden tot heroverweging?

• Afspraken



1. ACHTERGROND EN INZET 
FUNDAMENTELE 

HEROVERWEGING



ACHTERGROND

Begroting 2014:

• Bezuinigingen 2012: € 4,6 mln (S)

• Stelposten: € 3,0 mln (S)

• Decentralisaties sociaal domein: € 40 mln voor 
€ 50 mln aan taken (S)

• Verruiming algemene reserve: € ?? (I)

• Herverdeling gemeentefonds: € ?? (S)



INZET

• Taken gemeente fundamenteel tegen het licht 
houden, aan de hand van drie basisvragen:

1. Voor welke taken is de gemeente 
verantwoordelijk?

2. En als de gemeente verantwoordelijk is, wie 
voert dan die taak uit?

3. En, tenslotte, kan de taak efficiënter (goedkoper) 
uitgevoerd worden?



2. HUIDIGE STAND PROCES 
FUNDAMENTELE 

HEROVERWEGING



OPZET EN STAND VAN ZAKEN

Informatie

• Welke 
informatie is 
nodig om 
beleidsvelden te 
selecteren?

• 21/11

Richtingen

• Welke 
beleidsvelden 
kiezen jullie?

• Hoe kun je 
spelen met 
keuzerichtingen?

• 12/12

Uitwerkingen

• Globale 
uitwerking 
bezuinigings-
mogelijkheden

• Februari?

Keuzes

• Welke 
bezuinigings-
keuzes?

• Na 19/03

• Begroting 2015



3. HOE NU VERDER MET HET 
PROCES FUNDAMENTELE 

HEROVERWEGING?



TIJDSHORIZON

Datum Activiteit

6 maart

19 maart Verkiezingen

Maart/april? Collegevorming

Juni/juli Coalitieakkoord/begrotingskader

September Eventuele wijzigingen begrotingskader

Oktober/november Begroting 2015 (incl. bezuinigingspakket)



TIJDSHORIZON

Datum Activiteit

6 maart

19 maart Verkiezingen

Maart/april? Collegevorming

Juni/juli Coalitieakkoord/begrotingskader

September Eventuele wijzigingen begrotingskader

Oktober/november Begroting 2015 (incl. bezuinigingspakket)

Overzichtsmatrix

Boekwerk

Selectie beleidsvelden

Uitwerken 
heroverwegingsmogelijkh

Keuze 
heroverwegingspakket



TWEE ALTERNATIEVE 
MOGELIJKHEDEN
1. Voorwerk is gedaan, vervolg overlaten aan 

coalitieonderhandelingen en nieuw college.

2. Op basis van voorwerk maakt (huidige en 
toekomstige) raad keuzes en geeft die mee 
als kader voor nieuw college:

a. Selectie van nader uit te werken beleidsvelden

b. Globale uitwerking 
heroverwegingsmogelijkheden



BESPREKING ALTERNATIEVEN

1. (Plenair - beeldvorming)

Beeldvormende bespreking twee 
alternatieven

1. (Groepjes - meningsvorming)

Bespreking voorkeur?

1. (Plenair - meningsvorming)

Uitwisseling voorkeuren groepjes



4. SELECTIE VAN BELEIDSVELDEN 
VOOR NADERE UITWERKING



SELECTIEPROCES (1)

• Twee documenten:

– Overzichtsmatrix fundamentele heroverweging

– Boekwerk Analyse functies gemeentebegroting 
Doetinchem



SELECTIEPROCES (2)

Mijn voorstel

• Ik maak raadsvoorstel voor keuze van 
beleidsvelden voor nadere uitwerking, met 
daarin:

– Selectie beleidsvelden vanuit Overzichtsmatrix

– Aangevuld met suggesties vanuit Boekwerk

• Op agenda raad 25 maart of 24 april?



SELECTIEPROCES (3)

Bespreking conceptkeuze (plenair – per fractie?)

• Beleidsvelden Overzichtsmatrix?

• Suggesties voor aanvullingen vanuit 
Boekwerk?



5. MOGELIJKHEDEN VOOR 
HEROVERWEGING



DRIE BASISVRAGEN

1. Voor welke taken is de gemeente 
verantwoordelijk?

2. En als de gemeente verantwoordelijk is, wie 
voert dan die taak uit?

3. En, tenslotte, kan de taak efficiënter 
(goedkoper) uitgevoerd worden?



PASPOORTEN (UITGIFTE)

Verantwoordelijkheid
Gemeente

Uitvoering
Gemeente

Efficiënter
•Digitaler werken
•Minder service aan de balie



SPORT (STIMULERING)

Verantwoordelijkheid
•Gemeente
•Sportverenigingen en 
–scholen Efficiënter

??
Uitvoering
•Sportverenigingen en 
–scholen
•Bureau 
sportstimulering



BIBLIOTHEEK (LEZEN STIMULEREN)

Verantwoordelijkheid
•Diverse overheden

Uitvoering
•Bibliotheek 
Achterhoek-West

Efficiënter
•Centralisatie bibliotheek
•Samen met scholen
•Fondsen werven
•Digitaal aanbieden diensten



AFVALINZAMELING

Verantwoordelijkheid
•Gemeente

Uitvoering
•Gemeente Efficiënter

•Gezamenlijke aanbesteding 
verwerking
•Ambities bijstellen



HEROVERWEGINGS-
MOGELIJKHEDEN
Vraag:

• Werkt het uitwerken van beleidsvelden aan de 
hand van de drie basisvragen?

(Zo nee, wat is het alternatief?)

(Zo ja, als uitwerkingsopdracht aan het college 
formuleren?)



6. TER AFSLUITING: AFSPRAKEN? 



AFSPRAKEN

Raadsvoorstel (25 maart of 24 april):

• Vervolgaanpak proces fundamentele 
heroverweging (in relatie tot 
coalitieonderhandelingen)

• Selectie van beleidsvelden

• Wijze van uitwerking geselecteerde 
beleidsvelden


