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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het voeren van een kerntakendiscussie 2019/2020.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2019

besluit:

Het voorstel is aangenomen met in achtneming van Amendement B
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Amendement Kerntakendiscussie 2019-2020

Corsanummer:

Van: GroenUnks, D66

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaa!

Onderwerp: Motie bij raadsvoorstel 2019006569

De raad van de gemeente ōloemendaal, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019,

yç

Bloemendaal

Overwegende
- het betang van het betrekken van inwoners bij het gemeentebestuur;
- het belang van een duidelijke onderzoeksopdracht;
- dat deelname van fracties aan de kerntakendiscussie wenselijk is, doch niet verplicht kan zijn;
- subsidieverstrekking nadrukkelijk meegenomen moet worden in de discussie,
- een compacte en doelgerichte uitvoering van het project wenselijk is;

Besluit het door B&W voorgesteide besluit bii 2019006569 te vervangen door: 
besluit:
1. Een kemtakendĩscussie te voeren met als resultaat:
a. Een visie op 'kerntaken' en op basis daarvan:
b. In 2020 vóór kadernota 2021 een (eerste) overzicht te hebben van mogelijkheden - ook in de tijd bezien - 
om de gemeentelijke dienstverlening te beperken ofte versoberen;
c. Daarbij ook gemeentelijke subsidies in scope te hebben;
2. Een Klankbordgroep Kerntakend iscussie in te stellen, waarin elke fractie met één raadslid vertegenwoordigd
kan zijn. k mídUUnVCM
3. Bij de discussie ook ínwonersHe betrekken (ter voorbereiding van keuzes door de raad), bijvoorbeeld middels 
een enquête over ja/nee beperken van bepaalde diensten en/of belastingverhoging;
4. Het resultaat van de kerntakendiscussie uitgebreid te communiceren,
5. Om voor projectleiding, communicatie en participatie (voortvloeiend uit de besluitpunten 1 t/m 4) C 45.000 
beschikbaar te stellen ten laste van de Flexibele Algemene Reserve.

Ingediend door: f
Groenlinks,

q,ŵjA^e kioyv'gļĮ

\JOO(L » 14

bćįjcjfl L

uţ-hJćiúfì 3
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1. Een kerntakendiscussie te voeren met als resultaat:
a. een visiebepaling over de verantwoordelijkheid, rol en reikwijdte van de gemeente 

en over de vorm van organiseren dat hierbij past;
b. een handreiking op welke taken de gemeente een stap terug kan doen (taakvelden 

7 en hoger) passend bij de visie van a;
c. een handreiking op welke taken de gemeente kan versoberen (taakvelden 3-6) 

passend bij de visie van a.;
d. inzicht op welke termijn en hoe de beoogde besparingen worden gerealiseerd.

2. Een klankbordgroep kerntakendiscussie in te stellen waarin elke fractie met één raadslid is 
vertegenwoordigd.

3. Het resultaat van de kerntakendiscussie ter toetsing voor te leggen aan het 
maatschappelijk middenveld.

4. Besluit om C 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Flexibele Algemene Reserve 
voor projectleiding, communicatie en participatie.

5. Het project compact en doelgericht uit te voeren.

ii okJ^ker
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering gehouden op 7 november 2019

de griffier,

Besluit raad: aanvaard 
Stemmen voor: K
Stemmen tegen: 1
Afwezig: 2

1. Voorgesteld besluit: Een kerntakendiscussie te voeren met als resultaat:
a. een visiebepaling over de verantwoordelijkheid, rol en reikwijdte van de gemeente 

en over de vorm van organiseren dat hierbij past;
b. een handreiking op welke taken de gemeente een stap terug kan doen (taakvelden 

7 en hoger) passend bij de visie van a.;
c. een handreiking op welke taken de gemeente kan versoberen (taakvelden 3-6) 

passend bij de visie van a.;
d. inzicht op welke termijn en hoe de beoogde besparingen worden gerealiseerd.

2. Een klankbordgroep kerntakendiscussie in te stellen waarin elke fractie met één raadslid is 
vertegenwoordigd.

3. Het resultaat van de kerntakendiscussie ter toetsing voor te leggen aan het 
maatschappelijk middenveld.

4. Besluit om C 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Flexibele Algemene Reserve 
voor projectleiding, communicatie en participatie.

5. Het project compact en doelgericht uit te voeren.
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Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Bij de behandeling van de kadernota 2020 in de gemeenteraad van 22 mei 2019 bleek dat het 
financieel perspectief reden is tot zorg. Het in evenwicht brengen van de begroting wat betreft 
structurele baten en lasten wordt steeds lastiger. De raad heeft met een motie het college verzocht 
om een voorbereidende notitie op te stellen voor een kerntakendiscussie. Met het startdocument 
kerntakendiscussie komt het college hieraan tegemoet.
Onderdeel van de kerntakendiscussie is een visiebepaling over de verantwoordelijkheid, rol en 
reikwijdte van de gemeente en over de vorm van organiseren dat hierbij past. Er wordt gekeken 
naar bruikbare informatie uit voorgaande discussies over kerntaken rond 2013, 2014.

Beoogd effect
Het doel is om te komen tot een visie over inhoud/taken en hoe we deze doelmatig en effectief 
kunnen organiseren (strategisch perspectief). Vanuit financieel perspectief is het doel om C 2,5 
miljoen structureel om te buigen, zodat ruimte ontstaat om het investeringsprogramma in de 
periode tot 2030 I 2035 uit te voeren. Voor er van een besparing sprake is, zal echter vaak sprake 
zijn van incidentele extra lasten (frictiekosten, b.v. een eenmalige investering of afvloeiing van 
personeel). Het doel is om de kerntakendiscussie uiterlijk juni 2020 af te ronden zodat de 
resultaten hiervan verwerkt kunnen worden in de begroting 2021.

Politieke keuzeruimte

In de startnotitie is te vinden welke mate van beleidsvrijheid de gemeente per taak heeft of juist 
beperkt wordt door wet- en regelgeving. Waar er sprake is van meer beleidsvrijheid, is de vrijheid 
voor de raad groter om een eigen afweging te maken. Hiermee geven we uitvoering aan het 
coalitieakkoord, daarin staat immers dat de gemeente een besluit neemt over'kerntaken en wijze 
van taakuitvoering: wat doen wij wel en wat doen wij niet meer'. De raad heeft keuzeruimte in de 
visiebepaling.

Gedachtegang

Argumenten
Visiebepaling is nodig om de positie/rol/taken van de gemeente en hoe deze georganiseerd worden 
te herijken, mede in het licht van de beschikbare financiële middelen.

Alternatieven
Alternatief is om bij de begrotingsbehandeling een afweging taken/doelen/beschikbare middelen te 
maken. Er is dan echter minder ruimte voor voorbereiding, menings- en besluitvorming.

Overwegingen van het college

Overwegingen zijn:
Herijking rol, taken, reikwijdte verantwoordelijkheid gemeente Bloemendaal.
Kaderstelling en regelgeving.
Baten en lasten in evenwicht alsmede schulden beheersbaar houden.

Middelen

Voor projectleiding, communicatie en participatie wordt de raad gevraagd om een budget van 
C 45.000 incidenteel ten laste van de Algemene Flexibele Reserve beschikbaar te stellen.
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Participatie

De zienswijze van het maatschappelijk middenveld kan betrokken worden bij het resultaat van de 
kerntakendiscussie.

Communicatie
Er wordt een communicatieplan opgesteld en uitgevoerd.

Samenwerking
We kijken naar voorbeelden in het land wat betreft gemeentelijke taken/verantwoordelijkheden en 
de mogelijkheden hoe dit kan worden georganiseerd (dichtbij, op afstand zetten etc.).

Vervolgproces/evaluatie
De 'opbrengst' van de kerntakendiscussie wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2021.

Bijlagen
Startdocument Kerntakendiscussie (corsa 2019006169)

Achterliggende documenten

Tussenrapportage Bloemendaal financieel duurzaam (corsa 2018002441)
Begrotingsanalyse 2017 gemeente Bloemendaal (corsa 2018003766)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


