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Geachte leden van de raad,
In de auditcommissie van 1 oktober 2019 is het raadsvoorstel Kentakendiscussie besproken. Hieruit
kwam de zorg naar voren dat bij de behandeling teveel op de ínhoud wordt ingegaan terwijl het bij de
behandeling in de raad in oktober 2019 gaat om de wijze van aanpak van de kerntakendiscussie. Ook
vergen de beslispunten l.b en l.c nadere uitleg. Tenslotte zou er ook meer aandacht kunnen zijn voor
het maken van ruimte voor nieuw beleid (bijvoorbeeld verduurzaming, sociaal domein).
Hieronder kunt u een toelichting vinden en doet ons college u een voorstel om het raadsbesluit aan te
passen.
Toelichting besluitpunten l.b. en l.c. raadsvoorstel kerntakendiscussie

Beslispunt l.b.
Bedoeld wordt dat de gemeenteraad richting geeft bij welke taken met meer eigen beleidsvrijheid (7
punten en meer) de gemeente een stap terug kan doen. Hier is in geringe mate sprake van wettelijke
bepalingen waardoor de gemeente wordt beperkt.
Beslispunt l.c.
Wat betreft taken met een beleidsvrijheid tot 7 punten (met minder eigen beleidsvrijheid) bepaalt de
gemeenteraad welke taken we kunnen versoberen, rekening houdend met wettelijke kaders.
Om het besluit te verduidelijken doen we u onderaan deze brief een voorstel om het besluit bij
amendement aan te passen.
Raadsvoorstel gaat over wijze van aanpak

Het voorstel is om de kerntakendiscussie projectmatig aan te pakken met veel aandacht voor het
creëren van draagvlak bij raad, college en het maatschappelijk middenveld. De inhoudelijke discussie
wordt dit najaar/winter gevoerd, en is dus geen onderdeel van het raadsvoorstel.
Ruimte voor nieuw beleid

De financiële positie van de gemeente staat onder druk, terwijl er meer taken moeten worden
uitgevoerd die het Rijk gemeenten oplegt. De afgelopen járen zijn dat vooral taken sociaal domein en
de opgave om te verduurzamen. Dat zet de beschikbare middelen verder onder druk, omdat het Rijk
slechts mondjesmaat middelen voor deze taken beschikbaar stelt.
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Voorstel aanpassing besluitpunten l.b en lc. raadsvoorstel kerntakendiscussie.

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.

c.

d.

een handreiking op welke taken de gemeente een stap terug kan
doen (taakvelden met een beleidsvrijheid van 7 punten en hoger )
passend bij de visie van a;
een handreiking op welke taken de gemeente kan versoberen
(taakvelden met een beleidsvrijheid van minder dan 7 punten)
passend bij de visie van a.;

inzicht op welke termijn en hoe de beoogde besparingen worden gerealiseerd.
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