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Samenvatting  
Kerntakendiscussie Bloemendaal 2020 

Binnen alle programma’s en taakvelden zijn ombuigingsvoorstellen gedaan ter hoogte van ca. 
€ 3,15 miljoen euro (jaarschijf 2024). Uitgangspunt is de mate van beleidsvrijheid en 

beleidsruimte per taakveld. Het college stelt de raad voor om ombuigingen ter hoogte van ca. 

€ 2,16 miljoen door te voeren. De voorgestelde ombuigingen komen voort door een andere de 

visie op onze kerntaken. De andere visie wordt vertaald in het gemeentelijk beleid.  

 

Visie op (kern) taken 

De gemeente wil sterk zijn en blijven voor taken waar de gemeente de aangewezen partij is, 

andere (plus) taken worden anders georganiseerd of afgebouwd. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

Op 31 oktober 2019 heeft de raad besloten een kerntakendiscussie uit te voeren. De opdracht was 

een visie op kerntaken te leveren met een voorstel voor het beperken en/of versoberen van 

gemeentelijke dienstverlening en bij deze discussie inwoners en het maatschappelijk middenveld te 

betrekken.  

 

Bij vorige kerntakendiscussies zijn vooral bezuinigingen gezocht binnen de organisatie en is de 

zogenaamde kaasschaaf gehanteerd. Het mocht de inwoners niet raken. Het is nu niet meer 

voldoende om alleen te kijken naar mogelijke ombuigingen in de organisatie. De raad wordt 

gevraagd om zich te beraden over afschaling/herinrichting van taken/diensten die de inwoners 

en/of het maatschappelijk middenveld raken.  

1.2. De projectopdracht 

Wij hebben een projectorganisatie ingericht die de volgende opdracht heeft uitgevoerd: 

“Lever voor 1 april een B&W- en een raadsvoorstel met een visie op kerntaken en mogelijkheden 

om de dienstverlening te beperken of te versoberen en de consequenties daarvan.” 
De randvoorwaarden zijn:  

 Minimale bezuiniging van 2,4 miljoen euro structureel; 

 Mag niet leiden tot taakverwaarlozing; 

 De discussie mag geen negatieve gevolgen voor de bestuurskracht; 

 ook de ‘parels’ van Bloemendaal worden ter discussie gesteld; 
 Geen kapitaalvernietiging. 

2. Het proces 

2.1. De takenkaarten 

Gezien de tijd hebben we ons beperkt tot het impliciet beschrijven van de bestaande visie en 

consequenties voor die visie bij het afwijken daarvan. We hebben ons een beeld gevormd van de 

beleidsruimte. We hebben daarvoor de scores voor beleidsvrijheid gebruikt van de Raad voor het 

Openbaar Bestuur1. Per taakveld hebben we beoordeeld of de beleidsruimte aanleiding gaf voor 

versobering of bezuiniging. Bij scores beleidsvrijheid van 7 of hoger (op een schaal van 1 op 10  

van geen tot volledige beleidsvrijheid) zijn substantiële bezuinigingen voorstellen gemaakt. En bij 

scores tot 7 is gekeken naar versobering van taken. Eénmalige frictiekosten worden benoemd maar 

zijn niet gekwantificeerd. Er is alleen gekeken naar structurele ombuigingen. Samen met de 

toekomstige situatie en de gevolgen voor inwoners is dit weergegeven in takenkaarten. Er zijn ook 

takenkaarten gemaakt waarbij geen bezuiniging mogelijk is. Hiermee is een vollediger beeld 

gegeven van de afwegingen.  

                                                           
1 Adviesrapport Beleidsvrijheid geduid, Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), maart 2019 
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2.2. De stuurgroep en klankbordgroep 

Het proces is begeleid door een stuurgroep die bestond uit de ambtelijk en bestuurlijk 

opdrachtgever, de projectleider en de wethouders. De stuurgroep adviseert over het project. De 

klankbordgroep bestond uit leden van fracties van de gemeenteraad. De klankbordgroep heeft 

adviezen gegeven over de inrichting en voortgang van het proces. 

2.3. De partcipatie 

De omvang en wijze van participeren is beperkt door het gekozen tijdpad. De projectgroep heeft 

met adviezen van de stuurgroep en klankbordgroep gekozen voor invulling van de participatie. We 

hebben gekozen voor een model waarbij we op twee momenten de gemeentelijke 

subsidieontvangers de gelegenheid geven om mee te denken over bezuinigingen. Daarnaast 

hebben we ondernemers uitgenodigd om mogelijk tot innovatieve oplossingen te komen. We 

hebben een bijeenkomst georganiseerd in Vogelenzang en Overveen. De bijeenkomsten zijn 

begeleid door De Argumentenfabriek. Inwonersparticipatie is gezien de reikwijdte van de discussie 

overgelaten aan de politieke fracties. 

2.4. De besluitvorming 

De takenkaarten zijn samengevat in het overzicht takenkaarten. Dit zijn alle ambtelijke voorstellen. 

Het college adviseert per voorstel. Er is een keuze voor een minimale, medium of maximale 

versobering of bezuiniging of geen bezuiniging. Alle takenkaarten en het voorstel van het college 

worden verwerkt in het voorstel kadernota. Dit voorstel wordt door de raad vastgesteld. 

3. Resultaten 
De resultaten zijn weergeven van grof naar fijnmazig. 

 De samenvatting in deze nota 

o Overzicht takenkaarten (bijlage bij dit rapport) 

 Takenkaarten (bijlagen bij dit rapport) 

In deze  nota zijn de resultaten in grote lijnen weergegeven. 

3.1. Financieel 

Overzicht totale bezuinigingsvoorstellen. Het totale overzicht per voorstel is als bijlage toegevoegd. 

 

Voorstellen takenkaarten Minimaal Ca. € 200.000 

 Medium Ca. € 1.370.500 

 Maximaal Ca. € 3.150.500 

Bezuinigingsvoorstel college  Ca. € 2.158.000 

 

Er zijn drie soorten sturingsmogelijkheden (in het overzicht en in de takenkaarten weergegeven): 

1. Versobering en/of bezuiniging (taakbeperking); 

2. Verhogen van inkomsten (belastingen); 

3. Het opleggen van een taakstelling (beperken beleidsruimte). 

3.2. De visie op kerntaken 

De gemeente moet in medebewind met het Rijk wettelijke taken uitvoeren. Dat kan sober of de 

gemeente kan er voor kiezen om meer te doen dan wettelijk noodzakelijk. Voor sommige taken 

heeft de gemeente weinig vrijheid en voor andere taken veel. Voor het programma sport, cultuur 

en recreatie heeft de gemeente bijvoorbeeld een hoge mate van vrijheid en voor het sociaal 
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domein een lage mate van vrijheid. Dat neemt niet weg dat ook bij een geringe beleidsvrijheid het 

soms toch mogelijk is de taak soberder of doelmatiger uit te voeren. Binnen ons huidige beleid 

vinden wij het bijvoorbeeld belangrijk dat wij extra (niet wettelijke) zaken voor scholen bekostigen. 

Daar is dus beleidsruimte binnen een taakveld met weinig beleidsvrijheid.  

 

De huidige visie over een taak is een resultaat van beleidsoverwegingen door de jaren heen. Die 

overwegingen worden gevoed door wat we weten over de lokale behoeftes, over maakbaarheid en 

over waarden. In de takenkaart is impliciet de visie over een nieuwe taak weergegeven. Een keuze 

voor een versobering of bezuiniging betekent dat wij een nieuwe visie hebben over die taak. Na 

besluitvorming in de gemeenteraad gaan we het gemeentelijk beleid hierop aanpassen. 

 

De voorgestelde visie op taken  

De gemeente Bloemendaal beperkt haar verantwoordelijk tot taken waarbij de gemeente min of 

meer de aangewezen partij is om deze taak op te pakken. Als een taak op andere wijze 

georganiseerd kan worden, overgelaten kan worden aan inwoners, op andere wijze bekostigd kan 

worden (bv. door deelnemers zelf) of het doel onvoldoende aansluit bij het gemeentelijk beleid is 

er ruimte voor de gemeente om dit te versoberen of te stoppen. Daardoor zijn meer middelen 

beschikbaar om de taken te kunnen doen waar de gemeente wel verantwoordelijk is, zoals beheer 

(openbare) ruimte, onderwijshuisvesting en de meeste kosten voor het sociaal domein.  

 

Visie op (kern) taken 

De gemeente wil sterk zijn en blijven voor taken waar de gemeente de aangewezen partij is, 

andere (plus) taken worden anders georganiseerd of afgebouwd. 

3.3. De participatie 

Participanten (subsidieontvangers) en ondernemers zijn uitgenodigd om gezamenlijk te 

brainstormen over ombuigingsmogelijkheden in het algemeen. We hebben er voor gekozen om niet 

per participant verdieping te zoeken in de belangen. Er zijn twee sessies georganiseerd. Per sessie 

hebben ongeveer 10 tot 12 participanten meegedaan. Er hebben geen ondernemers interesse 

getoond.  

De waardering voor de vorm van inspraak was wisselend. Een groot aantal participanten woont niet 

in de gemeente en vond het onzinnig mee te denken over lokale bezuinigingen. Participanten met 

meer binding aan de gemeente vonden de gekozen methode prettig. 

De vorm die we hebben gekozen (brainstormen over alles) bepaalde de opbrengst. We hebben veel 

bezuinigingsideeën meegekregen. Deze ideeën zijn gedeeltelijk verwerkt in de takenkaarten en een 

aantal ideeën doen we al (zie bijlage participatie).  

3.4. De projectopdracht 

De projectopdracht is uitgevoerd. Voor 1 april 2020 wordt een B&W- en een raadsvoorstel 

opgeleverd met ombuigingsvoorstellen ter hoogte van ca. € 3,15 miljoen. De visie op de kerntaken 

is impliciet verwoord in de takenkaarten en expliciet in deze nota. 

4. Voorstel  
De raad wordt voorgesteld de voorstellen van het college over te nemen (onderdeel besluitvorming 

in de kadernota 2021) 
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