Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7
Doetinchem, 24 september 2014

Aanpak kerntakendiscussie

Voorstel:
1. het plan van aanpak kerntakendiscussie vast te stellen;
2. de raadswerkgroep kerntakendiscussie in te stellen met de opdracht om de
kerntakendiscussie voor te bereiden en in goede banen te leiden;
3. de raadswerkgroep kerntakendiscussie zijn werkzaamheden te laten aanvangen
direct na instelling ervan;
4. als leden van de raadswerkgroep kerntakendiscussie te benoemen:
o L.T.M. Steintjes (CDA)
o S. Kroon (PvdA)
o H.J.C. te Hennepe (SP)
o M. Sluiter (VVD)
o H.L.G. Moïze de Chateleux (D66)
o J.E.L. de Rechteren van Hemert (GBD)
o J.T. Westerdiep (GroenLinks)
o J.H.A. Putman (PvLM)
o G.J. Averesch (SGP-ChristenUnie);
5. als (technisch) voorzitter van de raadswerkgroep de vicevoorzitter van de raad, dhr.
A.J. Verhoeven, te benoemen.
Inleiding
Donderdag 11 september j.l. heeft u gesproken over de aanpak kerntakendiscussie. De fracties
hebben zich daarbij uitgesproken over de meest wenselijke aanpak. Deze aanpak schetsen wij hierna
kort.
Tevens heeft u aangegeven het gewenst te vinden dat een raadswerkgroep het voortouw neemt in de
kerntakendiscussie. Hierna doen wij een voorstel voor taakomschrijving en bemensing van deze
raadswerkgroep.
Ons voorstel is het plan van aanpak kerntakendiscussie en de taakomschrijving en bemensing van de
raadswerkgroep kerntakendiscussie vast te stellen.
Plan van aanpak kerntakendiscussie
Doel en resultaat kerntakendiscussie.
Het doel van de kerntakendiscussie is te bepalen (a) wat voor een gemeente we willen zijn en (b)
welke kerntaken daarbij horen, om van daaruit te komen tot een sluitende meerjarenbegroting
2016-2019.
Proces kerntakendiscussie.
Fasen en afbakening.
We onderscheiden globaal twee fasen in de kerntakendiscussie: (1) de eigenlijke
kerntakendiscussie die afgesloten wordt met vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 en (2) de
concrete uitwerking van de kerntakendiscussie in de Programmabegroting 2016:
o Fase 1: De eigenlijke kerntakendiscussie. De eerste fase loopt vanaf heden tot het
voorjaar 2015. Vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 rondt deze fase af. Met de
Voorjaarsnota 2015 liggen keuzes voor aan uw raad over de twee kernvragen wat voor
een gemeente we willen zijn en welke kerntaken daarbij horen, inclusief een globale
financiële vertaling van de voorliggende keuzes.

Fase 2: De concrete uitwerking van de kerntakendiscussie. De tweede fase loopt tot het
najaar 2015. Vaststelling van de Programmabegroting 2016 (inclusief meerjarenbegroting
2016-2019) rondt deze fase af. In deze fase werkt het college de vastgestelde richtingen
uit de Voorjaarsnota 2015 concreet uit en vertaalt deze, met eventueel aanvullende
keuzes, in de Programmabegroting 2016.
Thematische aanpak
De kerntakendiscussie krijgt vorm via een thematische aanpak. Aan het begin van het proces
benoemt u de thema’s. Vervolgens bespreekt u per thema wat de rol van de gemeente is en
welke taken daarbij horen. Belangrijk is dat binnen elk thema varianten en keuzemogelijkheden
helder worden. De Voorjaarsnota 2015 bundelt uiteindelijk de keuzemogelijkheden van alle
thema’s.
Betrokkenheid samenleving
U wilt de inwoners van de gemeente Doetinchem en vertegenwoordigers van (betrokken)
organisaties en bedrijfsleven bij de kerntakendiscussie betrekken. Bij de uitwerking van dit plan
van aanpak in een concreet stappenplan kiest u het moment waarop en de vorm waarin u
inwoners en organisaties en bedrijven wilt betrekken.
Rolverdeling kerntakendiscussie.
o U bent leidend in de kerntakendiscussie. In de raadsvergaderingen voert u de discussies
en maakt u de keuzes. De raadswerkgroep ondersteunt u daarbij.
o Het college heeft een ondersteunende en adviserende rol in de kerntakendiscussie. Het
zorgt er voor dat de raadswerkgroep over de benodigde informatie vanuit de ambtelijke
organisatie kan beschikken en het adviseert u over de realiseerbaarheid en politieke
wenselijkheid van voorgestelde keuzes. Daarnaast vertaalt het college de keuzes uit de
Voorjaarsnota 2015 in de Programmabegroting 2016.
o De ambtelijke organisatie heeft ook een ondersteunende en adviserende rol in de
kerntakendiscussie. De organisatie levert de gewenste informatie ten behoeve van de
kerntakendiscussie en adviseert de raadswerkgroep over de realiseerbaarheid en
bijbehorende risico’s van eventuele keuzes.
o

Raadswerkgroep kerntakendiscussie
Om de kerntakendiscussie goed voor te bereiden en in goede banen te leiden stelt u een
raadswerkgroep in. Ter invulling van deze taak voert de werkgroep in elk geval de volgende
activiteiten uit:
o Concreet uitwerken van de voorliggende aanpak van de kerntakendiscussie in een stappenplan
met een planning gericht op afronding van de kerntakendiscussie (fase 1) met het vaststellen van
de Voorjaarsnota 2015.
o Voorbereiden van de verschillende stappen van de kerntakendiscussie. Daarvoor verzamelt de
werkgroep de benodigde informatie en ordent deze informatie op een manier die de
kerntakendiscussie faciliteert.
o Uitwerken van een voorstel voor betrokkenheid van inwoners en vertegenwoordigers van
organisaties en bedrijven bij de kerntakendiscussie; daarover een voorstel maken voor de raad.
In de raadswerkgroep kerntakendiscussie zijn alle raadsfracties vertegenwoordigd. Het voorstel is de
raadswerkgroep uit de volgende leden te laten bestaan:
o L.T.M. Steintjes (CDA)
o S. Kroon (PvdA)
o H.J.C. te Hennepe (SP)
o M. Sluiter (VVD)
o H.L.G. Moïze de Chateleux (D66)
o J.E.L. de Rechteren van Hemert (GBD)
o J.T. Westerdiep (GroenLinks)
o J.H.A. Putman (PvLM)
o G.J. Averesch (SGP-ChristenUnie)

Tevens stellen wij voor om de vicevoorzitter van de raad, dhr. A.J. Verhoeven, te benoemen tot
(technisch) voorzitter van de raadswerkgroep.
De raadswerkgroep laat zich ondersteunen door een drietal ambtenaren, te weten: Mevrouw T.
Baars (strategisch adviseur control&advies), de heer H. Lammers (seniormedewerker
concerncontrol) en de heer R. Janssens (raadsgriffier).
De raadswerkgroep start zijn werkzaamheden direct na het vaststellen van dit voorstel.

De griffier,

De burgemeester,

DRS. B.P.M. JANSSENS

N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel Aanpak kerntakendiscussie;
b e s l u i t:
1. het plan van aanpak kerntakendiscussie vast te stellen;
2. de raadswerkgroep kerntakendiscussie in te stellen met de opdracht om de kerntakendiscussie
voor te bereiden en in goede banen te laten lopen;
3. de raadswerkgroep kerntakendiscussie zijn werkzaamheden te laten aanvangen direct na instelling
ervan;
4. als leden van de raadswerkgroep kerntakendiscussie te benoemen:
o L.T.M. Steintjes (CDA)
o S. Kroon (PvdA)
o H.J.C. te Hennepe (SP)
o M. Sluiter (VVD)
o H.L.G. Moïze de Chateleux (D66)
o J.E.L. de Rechteren van Hemert (GBD)
o J.T. Westerdiep (GroenLinks)
o J.H.A. Putman (PvLM)
o G.J. Averesch (SGP-ChristenUnie);
5. als (technisch) voorzitter van de raadswerkgroep de vicevoorzitter van de raad, dhr. A.J.
Verhoeven, te benoemen.
Aldus besloten in zijn vergadering van 25 september 2014,

, griffier

, voorzitter

