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Op 28 maart heeft de commissie bestuur gesproken over het proces takendiscussie. 

Ten behoeve van de commissie bestuur van 25 april  komt het presidium met een 

invulling voor de fase van beeldvorming en een voorstel voor de fase van 

opinievorming. 

 

Hierbij is nog het volgende van belang, voortvloeiend uit de bespreking in de 

commissie Bestuur van 28 maart. 

Zowel de fase van beeldvorming als de fase van opinievorming moet zorgvuldig 

gebeuren en daar moeten we dus de tijd voor nemen. Aan de andere kant is het ook 

belangrijk om tempo te maken, met name om zo nodig (tussen-)opbrengst uit de 

takendiscussie te gebruiken voor het rond krijgen van de meerjarenbegroting begin 

november. Dit betekent dat  we de fase van beeldvorming in mei willen afronden, 

maar dat er in die maand dus wel veel moet gebeuren. Dit vraagt van alle 

betrokkenen, ook van de raadsleden,  inzet van tijd en energie. 

Daar staat tegenover dat als het proces lukt, we er bij het opstellen van de 

meerjarenbegroting en op langere termijn richting verkiezingen en coalitievorming 

veel plezier van kunnen hebben.  

 

Invulling fase beeldvorming 

In deze fase is het van belang dat alle raadsleden allereerst de methodiek van de 

taakbeschrijvingen goed doorgronden, er gelegenheid is om nadere informatie of 

uitleg te vragen. En dat in commissieverband wordt gekeken naar de compleetheid 

en de juistheid van de ambtelijk opgestelde inventarisatie en beschrijving van taken. 

De fase van beeldvorming kent de volgende stappen. 

 

Donderdag 25 april, 18.30-19.30 uur  

Kick-off voor alle raadsleden. Toelichting op de systematiek van de 

taakbeschrijvingen, gehanteerde werkwijze en toelichting op het verdere proces (op 

basis van commissie bestuur voorafgaand aan de kick-off). 
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25 april-20 mei 

Nader in te vullen schriftelijke vragenronde. Eventueel tafeltjesavond met 

ambtelijke programmacoördinatoren op 16 mei (voor de raadsvergadering). 

 

Woensdag 29 of donderdag 30 mei 

Per commissie de taakbeschrijving doornemen op compleetheid en juistheid van de 

taakbeschrijvingen. Waar nodig leidt dit tot een update van de taakbeschrijvingen.  

Om voldoende tijd te hebben voor andere agendapunten  en voor dit onderwerp 

verzoeken we u woensdagavond 29 mei vanaf 18 uur te reserveren als extra 

commissieavond. 

 

Invulling fase opinievorming 

 

Deze fase vindt plaats in de periode juni tot begin oktober. Afgesproken is dat het 

raadplegen van burgers en organisaties op een logisch moment in het proces wordt 

opgenomen.  Oktober lijkt  het beste moment hiervoor. 

 

De bepaling van de aard en omvang van het gemeentelijke takenpakket is bij uitstek  

een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Wil de takendiscussie succesvol 

zijn, dan is het, meer nog dan bij andere onderwerpen,  essentieel dat het 

eigenaarschap van de raad goed in het proces tot uitdrukking komt. Daarom stelt het 

presidium voor om de takendiscussie zowel qua proces als qua inhoud zoveel 

mogelijk bij de raad te leggen 

In verband hiermee  stelt het presidium voor dat in de fase van opinievorming de 

fracties aan zet zijn. Zij presenteren hun ideeën en op basis daarvan stellen B en W 

een rapportage op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste helft juni: Kick off voor alle raadsleden.  

Fracties krijgen het verzoek om uit de geïnventariseerde taken en 

bezuinigingspakket samen te stellen van 4 of 5 miljoen structureel. Fracties 

ontvangen een checklist en worden gefaciliteerd met een ambtelijke vraagbaak .  

 

Begin september: plenaire raadsconferentie (besloten en veilig) 

Fracties presenteren hun voorkeurspakket taakvermindering (de gemaakte keuzes 

worden expliciet gemaakt in een toelichting). 

Een gespreksleider inventariseert overeenkomsten en verschillen. 

 

Begin oktober: B en W  presenteren een scenario voor taakvermindering en 

bezuiniging. In deze rapportage zijn noties opgenomen over het soort overheid dat 

past bij deze richting. 

 

N.B de fracties zijn vervolgens vrij om in het verdere proces (bijv. bij de 

begrotingsbehandeling) hun afwegingen te maken, zonder expliciet gebonden te 

zijn aan hun eerste invulling. Er moet immers ruimte blijven voor partijen, bijv. 

binnen coalitieverband, om nog aanpassingen te kunnen doen zonder daarop ' 

afgerekend' te kunnen worden. 
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Het presidium denkt dat dit proces de beste kans biedt op een goede opbrengst. Het 

alternatief is een (meer gebruikelijk) proces, waarbij B en W een scenario 

presenteren voor taakvermindering en bezuiniging, incl. een onderbouwing over het 

soort gemeente dat B en W daarbij voor ogen hebben. 

Dit zou begin september moeten worden gepresenteerd, tijdig voor de 

begrotingsbehandeling. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het raadspresidium 

 

 

 

 

 

 

 


