
 

 

Toelichting bij overzichtsmatrix fundamentele heroverweging 

 

9 december 2013 

 

 

Inleiding 

De overzichtsmatrix fundamentele heroverweging geeft inzicht welke beleidsvelden kansrijk 

zijn voor het vinden van bezuinigingen. Dat wil niet zeggen dat daar met zekerheid 

bezuinigingen te realiseren zijn. Nadere uitwerking moet daar duidelijkheid in brengen. 

 

Hoe de overzichtsmatrix te lezen? 

De overzichtsmatrix bestaat uit vijf kolommen. Elke kolom is een indicator voor de kans 

kansrijkheid op het vinden van bezuinigingen: 

 Laten en baten begroting. 

We veronderstellen dat naarmate er meer geld omgaat in een beleidsveld, er een grotere 

kans is op bezuinigingsmogelijkheden. Als grens hebben we een last of een baat van €2,0 

miljoen genomen: 

 Groen. De last of baat op dit beleidsveld is €2,0 miljoen of meer. Deze indicator 

geeft aan dat er kansen zijn voor bezuinigingen. 

 Geen kleur. De last of baat op dit beleidsveld is minder dan €2,0 miljoen. Deze 

indicator geeft aan dat er weinig of geen kansen zijn voor bezuinigingen. 

 Weerstandsvermogen. 

Het weerstandsvermogen is onderverdeeld in dekkingsreserves, overige reserves en 

voorzieningen. Alleen de kolom overige reserves vormt een indicator voor de kans op 

bezuinigingsmogelijkheden. Dekkingsreserves en voorzieningen zijn immers gerelateerd aan 

vastliggende uitgaven. Ook hier hebben als grens €2,0 miljoen genomen. 

 Groen. Het beleidsveld kent ‘overige reserves’ met een totale omvang van €2,0 

miljoen of meer. Deze indicator geeft aan dat er kansen zijn voor bezuinigingen. 

 Geen kleur. De totale omvang van de ‘overige reserves’ is minder dan €2,0 

miljoen. Deze indicator geeft aan dat er weinig of geen kansen zijn voor 

bezuinigingen. 

 Wettelijk kader. 

We veronderstellen hier dat daar waar het wettelijk kader meer eigen beleidsvrijheid geeft 

aan gemeenten, er meer kans op bezuinigingsmogelijkheden is. 

 Donkergroen. Het beleidsveld kent geen wettelijk kader, er is sprake van volledige 

beleidsvrijheid. Deze indicator geeft aan dat er kansen zijn voor bezuinigingen. 

 Groen. Het beleidsveld kent een wettelijk kader met (beperkte) beleidsvrijheid. 

Deze indicator geeft aan dat er kansen zijn voor bezuinigingen. 

 Rood. Het beleidsveld is geheel wettelijk bepaald, er is geen of slechts heel 

beperkte beleidsvrijheid. Deze indicator geeft aan dat er geen kansen zijn voor 

bezuinigingen1. 

 Benchmarks. 

Benchmarks geven aan hoe onze lasten zich verhouden tot die van vergelijkbare 

gemeenten. We veronderstellen dat als die hoger zijn dan andere gemeenten, er een 

grotere kans op bezuinigingsmogelijkheden is. 

                                                
1 Aangezien het wettelijk kader aangeeft dat er niet of nauwelijks beleidsvrijheid is, kunnen er geen 

bezuinigingen gevonden worden. De andere indicatoren op het betreffende beleidsveld zijn daarom niet 

ingekleurd. 



 

 

 Dondergroen. Onze uitgaven liggen op dit beleidsveld hoger dan in vergelijkbare 

gemeenten. Deze indicator geeft aan dat er kansen voor bezuinigingen zijn. 

 Groen. Onze uitgaven liggen ongeveer op hetzelfde niveau dan in vergelijkbare 

gemeenten. deze indicator geeft aan dat er kansen voor bezuinigingen zijn, maar 

dat die kleiner zijn dan de donkergroen gekleurde beleidsvelden. 

 Geel. Onze uitgaven liggen op dit beleidsveld op een lager niveau dan in 

vergelijkbare gemeenten. Deze indicator sluit niet uit dat er 

bezuinigingsmogelijkheden zijn, maar geeft wel aan dat de kans daarop beperkt is. 

 Risico’s. 

Risico’s vormen een wat vreemde indicator voor de kans op bezuinigingsmogelijkheden. 

De aanwezigheid van risico’s zegt op zich niets over die kans. Echter, als de risico’s op een 

beleidsveld hoog zijn, dan zullen beleidskeuzes in eerste instantie het risico doen 

verkleinen, voordat ze bijdragen aan bezuinigingen. 

 Geel. Dit zijn de kansprofielen 3 (de kans op een risico is klein, maar indien het 

risico optreedt is het effect groot) en 4 (de kans op een risico is groot evenals het 

effect indien het risico optreedt). Deze indicator geeft aan dat beleidskeuzes 

eerder gericht zullen zijn op risicoreductie dan op het vinden van bezuinigingen. 

 Geen kleur. Dit zijn de kansprofielen 1 (de kans op een risico is klein en het effect 

bij optreden is ook klein) en 2 (de kans op een risico is groot, maar het effect bij 

optreden is klein). Deze indicator geeft aan dat het risicoprofiel van het 

betreffende beleidsveld niet het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden in de weg 

staat.  

 

De beleidsvelden met een grote kans op het vinden van bezuinigingen 

We veronderstellen dat indien op een beleidsveld drie of meer indicatoren groen kleuren dit 

beleidsveld kansrijk is voor het vinden van bezuinigingen. Dit hebben we tot uitdrukking 

gebracht door de naam en het nummer van dat betreffende beleidsveld dan (donker)groen te 

kleuren. De volgende beleidsvelden hebben we zo geselecteerd: 

 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 onroerende zaakbelasting. 

 

Nogmaals, deze beleidsvelden laten een grote kans op bezuinigingsmogelijkheden zien. Dat zegt 

niet of die ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Daartoe zullen deze beleidsvelden 

verder uitgewerkt moeten worden. En de selectie nu zegt ook niets over de wenselijkheid van 



 

 

bezuinigingen op het betreffende beleidsveld. Daartoe zal politieke invulling van 

bezuinigingsmogelijkheden duidelijkheid moeten geven. 

 

Ter afronding – Vragen voor de informatieve raadsbijeenkomst van 12 december 

Donderdagavond 12 december is de tweede informatieve raadsbijeenkomst over de 

fundamentele heroverweging. De overzichtsmatrix ligt dan voor met twee vragen: 

 In de overzichtsmatrix zijn 17 beleidsvelden geselecteerd om nader uitgewerkt te 

worden voor de fundamentele heroverweging. Kan eenieder zich vinden in de wijze 

waarop de selectie tot stand is gekomen en daarmee in het uitwerken van deze 17 

beleidsvelden? 

 Mist er een beleidsveld dat ook uitgewerkt zou moeten worden? 

 


