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Communicatie kerntakendiscussie 

Inleiding 

De opgave is ee  stru turele ezui igi g va  i i aal € 2,4 iljoe  o  fi a ieel gezo d e  
toekomstbestendig te blijven. De bezuinigingen mogen niet leiden tot taakverwaarlozing, 

negatieve gevolgen voor de bestuurskracht of kapitaalvernietiging. Het doel van de 

kerntakendiscussie is een visie te bepalen op kerntaken en zo een keuze te kunnen maken 

om de gemeentelijke dienstverlening te beperken of te versoberen. Communicatie is 

essentieel hierin; echter de inhoud bepaalt de vorm. Deze wordt geleidelijk in het proces 

duidelijk.  

 

Communicatiedoel 

- Informeren van de doelgroepen.  

- Begrip en bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners voor de keuzes. 

- Betrekken van de betrokkenen/belangengroepen bij de uitwerking van de keuzes. 

 

Communicatiedoelgroepen 

- Inwoners van Bloemendaal. 

- Maatschappelijke partners. 

- Medewerkers. 

 

Boodschap 

Zie inleiding en Bloemendaal wil een zelfstandige gemeente blijven die duurzaam financieel 

gezond is om de (hoge) levensstandaard en daarbij behorende voorzieningen- en 

onderhoudsniveau te behouden.  

De visie wordt de boodschap over de keuzes: De gemeente wil sterk zijn en blijven voor 

taken waar de gemeente de aangewezen partij is, andere (plus) taken worden anders 

georganiseerd of afgebouwd. 

 

In takenkaarten staat beschreven wanneer de gemeente een bepaalde taak niet meer doet 

of anders organiseert.  Aan de orde komen de gevolgen voor inwoners, de maatschappelijke 

partners en de gemeentelijke organisatie zijn.  

De boodschap per uitwerking takenkaart is divers en wordt bepaald bij de uitwerking en 

uitvoering.  

Wat vooraf ging 

Initiatieffase (januari-februari ) 

Maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd en ondernemers en inwoners hebben kunnen 

reageren op de oproep om input te geven om nieuwe en andere vormen te vinden voor de 

gemeentelijke kerntaken. Er is gekeken naar waar de beleidsruimte is, de impact groot en we 

de mate van versoberen en beperken kunnen afwegen tegen de kosten. 

Er zijn twee bijeenkomsten geweest voor het maatschappelijk middenveld. De opbrengst is 

meegenomen in het overzicht van takenkaarten van de gemeente te verrijken en de 

betrokkenen zijn op de hoogte gesteld van de uitkomst. 
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Strategie 

Ontwerpfase: na 28 mei:  

Het delen van de uitkomsten met álle betrokken partijen is van groot belang. In alle gevallen 

staan we voor tijdige en heldere communicatie én participatie met inwoners. Het 

uitgangspunt in de communicatie is: open, eerlijk en transparant en zoveel mogelijk direct 

en persoonlijk.  

Er wordt gecommuniceerd over het proces en wat dat gaat betekenen voor doelgroep. Wat 

de vervolgstappen zijn. De vakafdeling verzorgt dit samen met het team communicatie. Het 

is belangrijk dat stakeholders goed geïnformeerd blijven, betrokken worden en antwoord 

krijgen op hun vragen.  

 

Communicatiekalender 

Over het proces wordt de volgende kalender gevolgd. 

 

Wanneer  Gebeurtenis  doelgroep  Hoe 

april Na besluit B&W iedereen persbericht 

april Na besluit B&W subsidieontvangers mail 

Maart/april Technische avond subsidieontvangers uitnodiging 

april Beeldvormende 

avond(en)  

Iedereen en 

subsidieontvangers 

uitnodiging 

April/mei Na B&W besluit organisatie Procesuitleg 

April/mei raadsbehandeling Iedereen en 

subsidieontvangers 

Via griffie 

28 mei raadsbehandeling  Via griffie 

juni Na raadsbesluit Specifieke doelgroep 

per takenkaart 

Door afdeling 

 

Per takenkaart wordt een planning met de communicatieactiviteiten opgezet. Deze kalender 

volgt het proces en wordt nader ingevuld of gewijzigd als gevolg van de uitkomst. Ook 

kunnen communicatieactiviteiten worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd als daar 

behoefte aan is of de situatie daarom vraagt. De kalender is dan ook flexibel. 

Communicatiemiddelen 

De volgende middelen kunnen worden ingezet over de kerntakendiscussie. 

 Website en gemeenteblad 

 Persbericht 
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