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Selectie beleidsvelden fundamentele 

heroverweging 

 

GEWIJZIGD VASTGESTELD 25 MAART 2014 

 

Voorstel: 

1. De volgende beleidsvelden selecteren voor nadere uitwerking in het kader van 

de fundamentele heroverweging: 

- bestuursorganen; 

- burgerzaken; 

- bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie); 

- brandweer en rampenbestrijding; 

- parkeren en baten parkeerbelasting; 

- gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs; 

- sport; 

- kunst; 

- openbaar groen en openluchtrecreatie; 

- gemeentelijk minimabeleid; 

- maatschappelijke begeleiding; 

- huishoudelijke verzorging; 

- sociaal-cultureel werk; 

- openbare gezondheidszorg; 

- centra voor jeugd en gezin; 

- afvalverwijdering en -verwerking; 

- baten onroerendezaakbelasting. 

2. Het college verzoeken de uitwerking van deze beleidsvelden direct ter hand te 

nemen aan de hand van de vragen naar verantwoordelijkheid, uitvoering, 

efficiency en consequenties, zoals geformuleerd in dit raadsvoorstel. 

3. De onderhandelaars bij de collegevorming meegeven een proces van 

fundamentele heroverweging te schetsen dat leidt tot een heroverwegings-

pakket bij de programmabegroting 2015 en waarin de uitwerking van de 

geselecteerde beleidsvelden een plaats krijgt. 

 

Inleiding 

De gemeente Doetinchem staat voor grote uitdagingen, onder andere als gevolg van de 

taakdecentralisaties op het sociaal domein. Uw gemeenteraad meent dat deze uitdagingen het 

best aangegaan kunnen worden met een sluitende meerjarenbegroting. Daartoe heeft uw raad 

op 5 september 2013 een amendement aangenomen met het besluit om te starten met een 

proces van fundamentele heroverweging om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 

2015-2018. Vervolgens hebt u op 7 november 2013 het plan van aanpak voor dit proces 

vastgesteld. Direct daarna is het proces van fundamentele heroverweging gestart. Na drie 

informatieve raadsbijeenkomsten ligt nu het voorstel voor om een aantal beleidsvelden te 

selecteren voor nadere uitwerking en om dat te doen aan de hand van een aantal basisvragen. 

 

Plan van aanpak fundamentele heroverweging 

Het plan van aanpak fundamentele heroverweging gaat uit van drie fasen: (1) een 

beeldvormende fase die uitmondt in een palet aan keuzemogelijkheden en alternatieven 

daarbinnen, (2) een meningsvormende fase met als uitkomst een oordeel van alle raadsfracties 

op de voorliggende keuzemogelijkheden en alternatieven en (3) een besluitvormende fase met 

de vertaling van de keuze voor mogelijkheden en alternatieven in het coalitieakkoord. 
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De eerste, beeldvormende fase bestaat uit drie stappen. De eerste stap is de beantwoording 

van de vraag welke informatie nodig is om keuzes te kunnen maken. De tweede stap 

beantwoordt de vraag op welke onderwerpen c.q. beleidsvelden keuzes gemaakt kunnen 

worden. En de derde stap is de uitwerking van deze onderwerpen c.q. beleidsvelden naar een 

palet van keuzemogelijkheden en alternatieven. 

 

De oorspronkelijke planning was dat de eerste fase afgerond zou zijn in maart 2014. Om dat te 

realiseren, zijn twee informatieve raadsbijeenkomsten gehouden in 2013 (21 november en 

12 december). De bedoeling was dat uw raad na de tweede bijeenkomst een keuze in 

onderwerpen c.q. beleidsvelden zou maken voor verdere uitwerking in keuzemogelijkheden en 

alternatieven (aan de hand van de Overzichtsmatrix fundamentele heroverweging). Tijdens die 

bijeenkomst bleek echter dat de overzichtsmatrix te grofmazig was voor het maken van een 

keuze. Het college werd daarom verzocht met meer gedetailleerde informatie te komen om 

die keuze wel te kunnen maken. Het college heeft gehoor gegeven aan dit verzoek en heeft 

daartoe het boekwerk Analyse functies gemeentebegroting Doetinchem opgesteld. 

 

Selectie van beleidsvelden voor nadere uitwerking 

Op 6 maart 2014 is een (derde) informatieve raadsbijeenkomst gehouden over de 

fundamentele heroverweging. Centraal in deze bijeenkomst stond de vraag of en welke 

beleidsvelden geselecteerd kunnen worden voor nadere uitwerking in 

heroverwegingsmogelijkheden. 

 

Op basis van de bespreking van deze vraag tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 

6 maart is het voorstel om 17 beleidsvelden te selecteren voor nadere uitwerking in 

heroverwegingsmogelijkheden. De basis van deze selectie is de Overzichtsmatrix fundamentele 

heroverweging. 

Het boekwerk Analyse functies gemeentebegroting Doetinchem geeft gedetailleerde informatie die 

het mogelijk maakt voor uw raad om het voorstel om 17 beleidsvelden te selecteren te 

amenderen. Wij nodigen u uit actief gebruik te maken van deze mogelijkheid om te komen tot 

een zo gefundeerd mogelijke selectie van beleidsvelden. 

 

De Overzichtsmatrix fundamentele heroverweging laat aan de hand van een technische benadering 

grofmazig zien op welke beleidsvelden de kans op heroverwegingsmogelijkheden het grootst 

zijn. Het zegt niet dat daar ook daadwerkelijk bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. 

Daartoe zullen deze beleidsvelden verder uitgewerkt moeten worden. En het zegt ook niets 

over de wenselijkheid van bezuinigingen op het betreffende beleidsveld. Daartoe zal politieke 

discussie over de bezuinigingsmogelijkheden gevoerd moeten worden. Zowel uitwerking in als 

politieke discussie over heroverwegingsmogelijkheden vinden op een later moment plaats. 

 

Basisvragen nadere uitwerking beleidsvelden 

Tijdens de informatieve bijeenkomst van 6 maart hebt u ook besproken hoe de geselecteerde 

beleidsvelden uitgewerkt zouden moeten worden. Op basis van deze bespreking stellen wij 

voor om deze uitwerking te doen aan de hand van de volgende vragen: 

1. Voor welke taken binnen het betreffende beleidsveld is de gemeente of voelt de gemeente 

zich op dit moment (geheel of gedeeltelijk) verantwoordelijk en is een verschuiving mogelijk 

van verantwoordelijkheid van gemeente (de overheid) naar marktpartijen (de markt) dan 

wel burgers en/of maatschappelijke organisaties (de samenleving)? 

2. Als de gemeente (geheel of gedeeltelijk) verantwoordelijk is of zich verantwoordelijk voelt 

voor een taak, wie voert dan deze taak op dit moment uit en is hier een verschuiving 

mogelijk naar samenwerking tussen gemeenten, naar marktpartijen dan wel naar burgers 

en/of maatschappelijke organisaties? 
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3. Kan de uitvoering van de taak efficiënter (oftewel goedkoper) georganiseerd worden? 

4. Wat zijn de financiële, personele, organisatorische en andere consequenties en risico’s van 

een gewijzigde verantwoordelijkheidsverdeling en/of een andere uitvoering? 

 

Proces fundamentele heroverweging, collegevorming en begroting 2015 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de uitwerking van de geselecteerde beleidsvelden in 

heroverwegingsmogelijkheden te maken vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, 

opdat discussie over die mogelijkheden een rol kunnen spelen in de aanloop naar de 

verkiezingen en bij de coalitieonderhandelingen. Door de nadere verfijning van de informatie 

om te komen tot de selectie is er vertraging in het tijdpad opgetreden. Hernieuwde 

afstemming van het proces fundamentele heroverweging op het proces van collegevorming is 

daarom van belang. 

 

Wij stellen voor om het huidige college te verzoeken de beleidsvelden die geselecteerd 

worden door uw raad uit te werken naar heroverwegingsmogelijkheden en deze uitwerking 

direct op te pakken, opdat de uitwerking uiteindelijk leidt tot een pakket aan heroverwegingen 

bij de programmabegroting 2015. Voorstel is tevens om aan de onderhandelaars bij de 

collegevorming mee te geven een proces te schetsen om te komen tot een heroverwegingen-

pakket bij de programmabegroting 2015 en daar de uitwerking in heroverwegingsmogelijk-

heden een plaats te geven. 

 

 

De griffier,       De burgemeester, 

 

DRS. B.P.M. JANSSENS   N.E. JOOSTEN BC. 

 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de griffier over de selectie van beleidsvelden fundamentele 

heroverweging; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Alle beleidsvelden uit ‘Analyse functies gemeentebegroting Doetinchem’ te selecteren voor 

verdere uitwerking in het kader van de fundamentele heroverweging. 

2. Het college te verzoeken de uitwerking van deze beleidsvelden direct ter hand te nemen 

aan de hand van de vragen naar verantwoordelijkheid, uitvoering, efficiency en 

consequenties, zoals geformuleerd in dit raadsvoorstel. 

3. Het proces van de fundamentele heroverweging te betrekken bij de 

coalitieonderhandelingen en nadrukkelijk het proces en de uitwerking van de beleidsvelden 

voor beeldvorming en besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 maart 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


