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 Voorwoord 
De gemeente Oldebroek heeft in de afgelopen decennia de zorg voor de 
samenleving mee ook als haar taak gezien. De rol van de overheid binnen 
onze gemeente is daarbij in de loop der jaren gegroeid. 

 

Het is goed en noodzakelijk de taken en rol van de gemeente regelmatig 
kritisch onder de loep te nemen. In de eerste plaats om vast te kunnen 
stellen of bij bepaalde taken de betrokkenheid van de overheid (nog) 
nodig is. Daarnaast is het van belang dat het takenpakket van de 
gemeente betaalbaar blijft. 

 
Een kritische blik op de gemeentelijke taken is urgent geworden door de 
economische crisis.  Voor de gemeente betekent de crisis  dat de 
financiële armslag drastisch is afgenomen. Dit heeft ons er toe 
gedwongen met de kritische blik verder te gaan dan we eigenlijk 
wenselijk vinden.  
 
Uit de Toekomstvisie van de gemeente (vastgesteld in juni 2011) blijkt, 
dat er in de gemeente een sterke sociale betrokkenheid en aandacht 
voor elkaar is, dat er veel vrijwilligers en verenigingen zijn en een grote 
saamhorigheid aanwezig is. De gemeenteraad heeft in de Toekomstvisie 
uitgesproken optimaal te willen samenwerken met maatschappelijke 
organisaties en meer ruimte te bieden aan burgers.  
 
 

 

 

 

Ons college wil uitvoering geven aan de Toekomstvisie en wettelijke 
taken. Er wordt meer gevraagd van de eigen verantwoordelijkheid van 
inwoners en ondernemers. Daarbij willen wij de hierboven genoemde 
kwaliteiten die inwoners, instellingen en ondernemers hebben, inzetten. 
Wij willen investeren in de samenleving waar nu nog extra 
ondersteuning nodig is.  
 
Samengevat zal onder het motto meer samenleving, minder overheid de 
rol van de gemeente minder worden. Deels door taken volledig aan de 
samenleving over te laten, deels door als gemeente (tijdelijk) 
stimulerend aanwezig te zijn. Wij zijn van mening dat verhoging van 
gemeentelijke belastingen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. 
 
Dit betekent dat gemeentelijke taken die als niet hoogst noodzakelijk 
kunnen worden bestempeld worden beëindigd. Taken die noodzakelijk 
zijn voor de versterking van de samenleving blijven (tijdelijk) 
gehandhaafd.  
 
Wij realiseren ons dat dit de nodige impact zal hebben op de inwoners 
en de organisatie van de gemeente. Als college hopen wij hierbij op een 
goed debat. En wij doen een beroep op de kracht van de Oldebroekse 
samenleving, waarvan we bij de opstelling van de Toekomstvisie 2030 
hebben vastgesteld dat die aanwezig is.  
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Inleiding en inhoud 
Inleiding en leeswijzer 

Deze rapportage bevat de zienswijze van het college naar aanleiding van 
het onderzoek dat is uitgevoerd naar de taken van de gemeente. Dit 
onderzoek maakt deel uit van de voorbereiding van een 
kerntakendiscussie die dit voorjaar door de gemeenteraad wordt 
gevoerd. 

 

De rapportage is opgebouwd uit  drie delen.  

 

In het eerste deel wordt de context geschetst waarbinnen het onderzoek 
naar de taken heeft plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd naar de 
toekomstvisie en uitgelegd voor welke opgaven de gemeente de 
komende jaren staat.  Daarna wordt de aanpak van de 
kerntakendiscussie uitgelegd waarbij tevens een doorkijk wordt gegeven 
naar de resultaten van het onderzoek. 

 

Het tweede deel van de rapportage gaat in op het takenpakket van de 
gemeente en de zienswijze van het college hierop.  

 

Het derde deel van de rapportage gaat in op het vervolgproces richting 
de kerntakendiscussie in de gemeenteraad. 
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1 Context en aanpak 
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 Context kerntakendiscussie 
Toekomstvisie 2030 

In 2011 is de Toekomstvisie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Deze visie is tot stand gekomen na een interactief proces in diverse 
bijeenkomsten met bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Uit de analyse bij de voorbereiding van de Toekomstvisie is 
gebleken dat er in de gemeente een sterke sociale betrokkenheid en 
aandacht voor elkaar is, dat er veel vrijwilligers en verenigingen zijn en 
een grote saamhorigheid aanwezig is. In de Toekomstvisie is vastgelegd 
dat de gemeente optimaal wil  samenwerken met maatschappelijke 
organisaties en meer ruimte te bieden aan burgers.  

 

In de afgelopen jaren is de zorg van de overheid voor allerlei activiteiten 
flink toegenomen. Je kunt ook zeggen: de gemeente 'ontzorgt' (heeft de 
zorg voor activiteiten naar zich toegehaald).  

 

De rijksoverheid verwacht van de inwoners een hoge mate van 
zelfredzaamheid en een hoge participatie binnen de samenleving. Dit 
komt onder andere tot uitdrukking in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de (nieuwe) Wet werken naar vermogen. 

 

Op basis van de Toekomstvisie en de uitvoering van gemeentelijke taken 
die voortvloeien uit het rijksbeleid moet de samenleving meer benaderd 
worden vanuit de eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van 
inwoners, instellingen en bedrijven. 

 

Het thema daarbij is: Meer samenleving, minder overheid. 

 

Opgave voor de gemeente  

De gemeente Oldebroek staat voor een aantal grote opgaven. De 
economische ontwikkelingen in Nederland en Europa gaan ook aan onze 
gemeente niet voorbij. De gemeente wordt door het rijk gekort op de 
financiële middelen. Tegelijkertijd krijgen gemeenten steeds meer 
verantwoordelijkheden en wettelijke taken toegewezen. De gemeente 
Oldebroek moet daarom op zoek naar een nieuw evenwicht tussen de 
taken die de gemeente uitvoert en de beschikbare financiële middelen. 
 
Wij hebben dit vormgegeven door een discussie over de kerntaken van 
de gemeente voor te bereiden. Een kerntaak is een gemeentelijke taak - 
al dan niet in opdracht van een hogere overheid - die de gemeenteraad 
als essentieel ziet voor de samenleving (inwoners, bedrijven, instellingen, 
klanten) en voor het functioneren van de gemeente als overheid. De 
taken moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de algemene doelen en de 
gewenste rol van de gemeente, zoals onder andere beschreven in de 
Toekomstvisie.  
 
Het thema meer samenleving, minder overheid staat bij de 
kerntakendiscussie centraal. 
 
Wat is nodig voor een financieel gezonde gemeente? 
Om financieel gezond te blijven moeten wij fors bezuinigen door het 
aantal taken van de gemeente terug te brengen. In juni 2011 heeft de 
raad al besluiten genomen over een aantal bezuinigingen. Aanvullende 
bezuinigingen zijn echter nodig om de uitgaven en inkomsten in 
evenwicht te houden,  nieuwe wettelijke taken uit te kunnen voeren en 
om ruimte te creëren voor toekomstig nieuw beleid en investeringen. 
 
De totale bezuinigingsopgave bedraagt € 1,8 miljoen. Dit moet in 2015 
zijn gerealiseerd. 
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 Aanpak kerntakendiscussie 
Onderzoek gemeentelijke taken 

Het onderzoek naar de gemeentelijke taken is gestart met een aantal 
gesprekken door raadsleden en raadscommissieleden. Tijdens de 
gesprekken zijn ideeën verzameld voor aanpassingen in het 
gemeentelijke takenpakket en aanpassingen van de rol van de gemeente 
in de samenleving. Op deze manier zijn ideeën verzameld voor de 
ongeveer 40 producten van de gemeente die in het onderzoek naar de 
taken zijn betrokken. 

 

Daarnaast is een verkennende enquête georganiseerd onder raads- en 
commissieleden waarin zij dilemma's over het belang van de 
verschillende gemeentelijke taken kregen voorgelegd. 

 

Vervolgens zijn door de ambtelijke organisatie de genoemde 40 taken 
tegen het licht  gehouden. Daarbij is  telkens verkend of sprake is van 
een basistaak (wat de gemeente moet doen) of een plustaak (wat de 
gemeente mag doen). 

 

In de voorbereiding van de kerntakendiscussie is met name gesproken 
over de plustaken. Willen we die nog wel uitvoeren? Waarom wel of 
niet? En hoe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijk takenpakket: 3 scenario’s  

Aan de hand van het thema Meer samenleving, minder overheid zijn de 
basistaken en plustaken in 3 scenario’s uitgewerkt: 
 
0: Huidige situatie. Er is relatief veel overheidsbemoeienis. De 
betreffende taak is essentieel en een kerntaak van de gemeente. De taak 
blijft bestaan. Inzet is een efficiëntere overheid. 
 
A: Minder overheid. De betreffende taak wordt op onderdelen 
beëindigd of gereorganiseerd. De taak is niet noodzakelijk of wordt op 
een andere manier georganiseerd. Inzet is minder overheid door 
takenreductie. 
 
B: Minimale overheid. De betreffende taak wordt geheel beëindigd. De 
taak is niet noodzakelijk of wordt aan de samenleving overgedragen. 
Waar nodig wordt eerst in een sterkere samenleving geïnvesteerd. Inzet 
is een minimale overheid door takenreductie en/of meer 
verantwoordelijkheid voor de samenleving. 
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2 Takenpakket 
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 Twee pakketten 
Eerst taken kiezen daarna investeren in een efficiëntere werkwijze 

Het college wil benadrukken dat de gemeentelijke taken centraal staan 
in de kerntakendiscussie. Essentieel is het maken van een keuze voor 
taken die het beste passen bij de gemeente Oldebroek. Deze keuze is 
een gezamelijke verantwoordelijkheid voor de gemeenteraad en het 
college.  
Bij de rolverdeling tussen het college en de raad past het dat het college 
zijn visie op het gemeentelijke takenpakket geeft, maar daarbij past ook 
dat dit geen “dichtgetimmerd verhaal” is. Het college heeft er daarom 
voor gekozen de  afbouw van de gemeentelijke taken voor te bereiden in 
de vorm van twee pakketten met maatregelen.  

 
Pakket 1  

Het college vindt de maatregelen in pakket 1 op onderdelen pijnlijk, 
maar noodzakelijk en verantwoord gelet op de opgaven waar de 
gemeente voor staat. Dit pakket aan maatregelen heeft het college 
geselecteerd vanuit de gedachte van meer samenleving, minder 
overheid. De maatregelen worden in dit rapport per programma in 
hoofdlijnen toegelicht. De financiële omvang van pakket 1 is € 1,1 
miljoen. 
 

Pakket 2 

De totale bezuinigingsopgave is nog niet gerealiseerd met pakket 1. Er 
dienen aanvullende maatregelen genomen te worden. Hiervoor is nog 
een aanvullend maatregelenpakket geselecteerd. Het college vindt het, 
mede gelet op de toekomstvisie, niet wenselijk en verantwoord om een 
visie op dit pakket te formuleren zonder daarbij de gemeenteraad te 
betrekken. Het college wil daarom graag in gesprek met de raad om de 
juiste keuzes te maken. De financiële omvang van pakket 2 is € 0,9 
miljoen. Hieruit zouden voor € 0,4 aan keuzes moeten worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen veranderingen voor de samenleving 

De uitkomst van de takendiscussie zal gevolgen hebben voor de 
gemeentelijke rol in de samenleving. Er wordt meer gevraagd van de 
eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. Het college is 
van mening dat op veel terreinen de samenleving in staat is activiteiten 
zelf uit te voeren. Waar die kracht nog niet aanwezig is, wil het college 
(tijdelijk) middelen beschikbaar stellen om dat te realiseren. Tegelijk zal 
blijvend worden bijgedragen aan die terreinen, waar de zorg van de 
gemeente noodzakelijk is.  
  

Gevolgen voor de gemeentelijke organisatie 

Het niet meer uitvoeren van gemeentelijke taken houdt in dat het aantal 
arbeidsplaatsen bij de gemeente afneemt. In pakket 1 zit een besparing 
van € 0,5 miljoen op de bedrijfsvoering. Banen zullen vervallen en 
medewerkers moeten op zoek naar ander werk. Wij betreuren dit, maar 
een en ander is het directe gevolg van de kerntakendiscussie. 
 
Het organisatiemodel is een afgeleide van het takenpakket. Onze 
verwachting is dan ook dat de gevolgen van de kerntakendiscussie voor 
de organisatie dusdanig zijn dat het college en het managementteam 
moeten gaan nadenken over de manier waarop de gemeentelijke 
organisatie is ingericht.  

 
Bij het wijzigen van de organisatie is de efficiëntere overheid een 
speerpunt. Het besparingspotentieel van efficiënter werken zullen wij op 
dat moment dan ook gaan onderzoeken. Belangrijk daarbij vinden wij het 
te benadrukken dat in deze volgorde wordt gewerkt: eerst de 
kerntakendiscussie en daarna efficiencyverbetering. Wij vinden dit de 
beste basis voor duurzame besparingen.  
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 Financieel overzicht pakketten 
Financiële omvang van de pakketten 

Zoals eerder genoemd is de totale opgaven van de gemeente € 1,8 
miljoen in 2015.  

 

Uit de kerntaken discussie zal een bedrag gerealiseerd moeten worden 
van € 1,5 miljoen. Dit bedrag kan worden opgedeeld in twee onderdelen, 
namelijk pakket 1 en pakket 2. Pakket 1 heeft een omvang van € 1,1 
miljoen. In pakket 2 zal nog voor € 0,4 miljoen aan keuze gemaakt 
moeten worden.  

 

Het derde onderdeel is de efficiency maatregelen zoals geschreven in de 
gevolgen voor de organisatie. De opdracht is dat dit onderdeel ongeveer 
€ 0,3 miljoen aan besparing moet gaan opleveren in 2015 en verder. 

 

 In het figuur hiernaast zijn de drie pakket schematisch weergegeven. 
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 Pakket 1 
Volgorde 

Pakket 1 is uitgewerkt aan de hand van de vijf programma’s en de 
algemene dekkingsmiddelen: 

 

• Bestuur en Dienstverlening 

 

• Veiligheid en handhaving 

 

• Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

• Ruimtelijke ontwikkelingen 

 

• Leefbaarheid 

 

• Algemene dekkingsmiddelen 

 

Tot slot volgt de samenvatting van het gehele pakket 

Inhoud 

Voor elk programma is dezelfde opzet gekozen. 

Korte omschrijving programma: 

Een korte omschrijving van het programma en er wordt aangegeven 
welke onderdelen zijn meegenomen in de kerntakendiscussie. 

 
Zienswijze kerntaken: 

Aan de hand van het thema “meer samenleving, minder overheid” wordt 
doorkijk gegeven van de zienswijze  van het programma. 

 

Gevolgen voor het takenpakket: 

Kort en bondig wordt weergegeven wat de belangrijkste gevolgen zijn 
voor de taken binnen het programma. 

 
Belangrijkste effecten: 

Per relevant onderdeel worden kort de effecten weergegeven. 

 
Financieel resultaat: 

Het totale resultaat in 2015  op de begroting wordt weergegeven. 
Tevens wordt een splitsing gemaakt tussen de bedrijfsvoering, met name 
de uren en het flexibele deel van de overhead, en de overige uitgaven, 
zoals inkopen en subsidies. 

 
Toekomstig takenpakket: 

In tabelvorm wordt weergegeven welke taken als basistaak  (wat moet) 
worden uitgevoerd en welke taken als plustaak (wat mag) door de 
gemeente worden uitgevoerd. De taken waar geen kruisje staat worden 
niet meer door de gemeente uitgevoerd. 
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 Bestuur en dienstverlening 
Korte omschrijving van het programma 

Het programma omvat het bestuur van de gemeente, bestuurlijke 
vernieuwing, bestuursondersteuning, voorlichting en communicatie, 
rechtsbescherming en de intergemeentelijke samenwerking.  

 
Daarnaast bevat het programma de dienstverlening op het gebied van 
burgerzaken en het verstrekken van vergunningen. 

 

Het college heeft onderstaande taken onderzocht: 

• Bestuurlijke samenwerking 

• Dorps- en wijkgericht werken 

• Burgerzaken 

 

Zienswijze kerntaken 

Binnen het programma Bestuur en dienstverlening wordt meer 
samenleving, minder overheid op 3 manieren bereikt. 
 

Efficiëntere overheid 

Het efficiënter uitvoeren van de basistaken heeft prioriteit. Ook wordt de 
effectiviteit van de de regionale samenwerking de komende tijd 
onderzocht. 

 
Minder overheid 

In de tweede plaats worden de plustaken beëindigd. Het college kiest 
dan ook voor het scenario waarin de overheid  binnen dit programma 
minimaal aanwezig is.  

In lijn met deze keuze wordt het dorpskantoor in Wezep gesloten. De 
gemeente biedt haar dienstverlening op dit moment op twee plaatsen 
aan, terwijl, mede gelet op de wettelijke vereisten, dit niet noodzakelijk 
is.  

Daarnaast worden de gemeentelijke initiatieven met betrekking tot het 
ondersteunen van de dorpen afgebouwd. Het college is van mening dat 
dit geen kerntaak van de gemeente is. De dorpen zijn prima in staat zelf 
initiatieven te ontplooien 

 
Meer samenleving 

Minder overheid gaat gepaard met het stimuleren van de samenleving. 
Het college blijft daarom tot 2015 gericht investeren om burgers en 
dorpen te activeren. 
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 Bestuur en dienstverlening 
Gevolgen voor het takenpakket: 

•De gemeente investeert in het efficiënter uitvoeren van de basistaken; 

•Sluiting van het dorpskantoor in Wezep; 

•Versobering van het kosteloze huwelijk; 

•Het beëindigen van de ondersteuning aan de dorpen vanuit de 
gemeente (dorpscontact-personen, subsidies en dorpsgesprekken). Tot 
2015 gericht investeren in het activeren van burgers en dorpen. 

 

Belangrijkste effecten: 

Burgerzaken:  Dienstverlening op basisniveau 

Dorps- en wijkgericht werken: Initiatief verschuift van gemeente  
  naar burgers en dorpen  

     

Financieel resultaat 

€ 115.000 

 

Dit bedrag bestaat uit: 

Uitgaven bedrijfsvoering € 85.000 

Overige uitgaven  € 30.000 

 

 

 

Taken Basistaak Plustaak 

Bestuurlijke samenwerking X 

Dorps- en wijkgericht werken 

Burgerzaken X 

Toekomstig takenpakket 
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 Veiligheid en Handhaving 
Korte omschrijving van het programma 

Dit programma omvat de zorg van de gemeente op het vlak van de 
integrale veiligheid. Daartoe behoort onder meer de beleidsvorming en 
uitvoering op het gebied van politie, brandweerzorg en 
rampenbestrijding, de beleidsvorming en zorg voor de onderwerpen van 
sociale veiligheid en de coördinatie van het integraal handhavingsbeleid. 
Om praktische redenen zijn de onderdelen die te maken hebben met 
jeugd, verkeer en milieu en de uitvoering van de handhaving per 
taakgebied in andere programma's ondergebracht. 

 

Het college heeft onderstaande taken onderzocht: 

• Integrale veiligheid 

• Brandweer 

• Integrale handhaving  

• Drank en Horecawet 

 

 

Zienswijze kerntaken 

Binnen het programma Veiligheid en Handhaving wordt meer 
samenleving, minder overheid op 3 manieren bereikt. 
 

Efficiëntere overheid 

Het efficiënter uitvoeren van de basistaken en deregulering heeft 
prioriteit. Ook wordt verdere regionale samenwerking de komende tijd 
onderzocht op het gebied van brandweer en handhaving. 

 
Minder overheid 

In de tweede plaats worden de plustaken beëindigd. Het college kiest 
dan ook voor het scenario waarin de overheid  binnen dit programma 
minder aanwezig is.  

Minder overheid wordt met name gerealiseerd door minder handhaving 
door deregulering. Daarnaast wordt een enkele subsidie  afgeschaft en 
zal worden onderzocht of er nog taken op het gebied van brandveiligheid 
bij de samenleving neergelegd kunnen worden.  

 
Meer samenleving 

Veiligheid en handhaving zijn ook taken die de samenleving een impuls 
geven. Daarom blijft de gemeente investeren in de rol van regisseur op 
het gebied van veiligheid en handhaving.  
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 Veiligheid en Handhaving 
Gevolgen voor het takenpakket: 

•De gemeente investeert in het efficiënter uitvoeren van de basistaken; 

•Versobering van de handhaving door deregulering; 

•Het beëindigen van de subsidie van cameratoezicht in Wezep; 

•Een onderzoek naar besparingen bij de regionale brandweer. 

 

Belangrijkste effecten: 

Integrale veiligheid: De gemeente blijft investeren in de 
  regiefunctie, maar de samenleving  
  moet zelf haar rol te pakken bij de  
  uitvoering  

Handhaving:     Minder regels, meer beroep op  
  verantwoordelijkheid  samenleving 
    

Financieel resultaat 

€ 15.000 

 

Dit bedrag bestaat uit: 

Uitgaven bedrijfsvoering € 8.000 

Overige uitgaven  € 7.000 

 

 

 

Taken Basistaak Plustaak 

Integrale veiligheid X 

Brandweer 
 

X 

Handhaving Evenementen/Drank 
en Horeca 

X 

Toekomstig takenpakket 
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 Maatschappelijke ontwikkelingen 

Korte omschrijving van het programma 

Het programma omvat de taken die de gemeente heeft op de terreinen onderwijs, 
sociale voorzieningen, maatschappelijke ondersteuning, ontspannen en sport. 

 

Het college heeft onderstaande taken onderzocht: 

• Cultuurhistorie 

• Kunst en cultuur 

• Muziekonderwijs 

• Openbare bibliotheken 

• Samenlevingsopbouw 

• Huishoudelijke verzorging 

• Voorziening gehandicapten 

• Minimabeleid 

• Maatschappelijke begeleiding en opvang 

• Openbare gezondheidszorg 

• Onderwijs 

• Peuterspeelzaalwerk 

• Welzijnswerk ouderen 

• Sport 

• Jeugd en gezin 

• Kinderopvang 

• Vreemdelingen 

 

Niet meegenomen in de discussie is de Wet werk en bijstand . Deze taak omvat 
veel geld maar is direct aangemerkt  als niet beïnvloedbaar in de 
kerntakendiscussie. 

 

  

Zienswijze kerntaken 

Binnen het programma maatschappelijke ontwikkelingen wordt meer 
samenleving, minder overheid op 3 manieren bereikt. 
 

Efficiëntere overheid 

Het efficiënter uitvoeren van de taken en deregulering heeft prioriteit. 
Onder andere worden de functies van straathoekwerker en 
combinatiefunctionarissen ingezet onder regie van het CJG. Daarnaast 
wordt de mogelijkheid onderzocht van een sportbedrijf voor zowel 
binnen- als buitensport.  

 
Minder overheid 

Niet wettelijke taken worden beëindigd. Daarom worden (financiële) 
bijdragen voor kunst en cultuur(historie), muziekonderwijs, 
peuterspeelzaalwerk en jongerenwerk stopgezet. Wel worden 
kindplaatsen ingekocht  bij de kinderopvang voor de doelgroep VVE-
kinderen.  

 

Meer samenleving 

Zwemonderwijs is de verantwoordelijkheid van de ouders en geen 
gemeentelijke taak. Veel kinderen hebben voor of aan het begin van de 
schoolgaande periode al een diploma. Daarnaast dienen de 
buitensportverenigingen volledig zelf zorg te gaan dragen voor het 
onderhoud. Zoals uit de analyse bij de toekomstvisie blijkt is in de 
samenleving een hoge bereidheid aanwezig voor vrijwilligerswerk. 
Verder initiëren van vrijwilligerswerk en welzijnswerk ouderen kan 
daarom worden afgebouwd.   
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 Maatschappelijke ontwikkelingen 
Zienswijze kerntaken (vervolg) 

Overige 

De activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en 
opvang, decentralisatie onderwijshuisvesting en kinderopvang worden 
gecontinueerd in afwachting van de landelijke ontwikkelingen.   

Het college stelt voor de dorpshuizen in Noordeinde en 't Loo te blijven 
ondersteunen ten behoeve van de sociale infrastructuur.  

Voor de realisering van subsidiebeëindiging wordt een onderzoek 
gedaan naar de levensvatbaarheid van het Boerderijmuseum. 

 

Gevolgen voor het takenpakket: 

• De subsidie aan de Loco blijft gehandhaafd rekening houdend met 
de afspraken over het toekennen van een jaarlijkse subsidie. 

• Aan Oranjeverenigingen wordt subsidie toegekend op basis van 
programma en begroting voor vieringen met inzet van de 
muziekverenigingen op 30 april en 5 mei.  

• De kinderopvangactiviteiten worden (naar verwachting) 
overgenomen door de rijksoverheid. 

• Beëindiging subsidiëring muziek- en zwemonderwijs. 

• De  bijdragen aan vrijwilligerswerk en activiteitensubsidies worden  
afgebouwd. 

• De bijdrage aan de Stichting welzijnswerk ouderen, de inzet van de 
ouderenadviseur en van sociaal cultureel werk worden afgebouwd. 

• De onderhoudssubsidies voor sportaccommodaties wordt 
beëindigd en er wordt onderzoek gedaan naar extern beheer van 
accommodaties. 

 

 

Belangrijkste effecten: 

Kunst en cultuur:  geen ondersteuning meer van activiteiten. 

Minimabeleid:  het huidige beleid word voorlopig voortgezet in 
 afwachting van de uitkomsten van de Wet werken naar 
 vermogen. 

Bibliotheek:  de bijdrage aan de ontwikkeling van inwoners blijft 
 gehandhaafd. 

Jeugd en gezin:  het voorkomen van problemen van / met jongeren 
 wordt blijvend ondersteund door de inzet van een 
 straathoekwerker en combinatiefunctionarissen. 

Sport:  onderhoud van buiten sportaccommodaties zijn de 
 verantwoordelijkheid van de verenigingen. 

Peuterspeelzaal: de subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk wordt 
 vervangen door het inkopen van kindplaatsen voor 
 doelgroepen. 

 

Financieel resultaat 

€ 580.000 
 
Dit bedrag bestaat uit: 
Uitgaven bedrijfsvoering € 150.000 
Overige uitgaven  € 430.000 
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 Maatschappelijke ontwikkelingen 

Taken (vervolg) Basistaak Plustaak 

Openbare gezondheidszorg X 

Onderwijs X 

Peuterspeelzaalwerk 

Welzijnswerk ouderen 

Sport X X 

Jeugd en gezin X 

Kinderopvang X 

Vreemdelingen X 

Toekomstig takenpakket 

Taken Basistaak Plustaak 

Cultuurhistorie 

Kunst en cultuur 

Muziekonderwijs 

Openbare bibliotheken X 

Samenlevingsopbouw 

Huishoudelijke verzorging X 

Voorziening gehandicapten X 

Minimabeleid X X 

Maatschappelijke begeleiding en 
opvang 

X 
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 Ruimtelijke ontwikkelingen 
Korte omschrijving van het programma 

Het programma gaat over de economische ontwikkeling in de gemeente 
(werkgelegenheid en de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven 
en middenstand), de ontwikkelingen op het gebied van recreatie en 
toerisme, het planologisch en stedenbouwkundig inrichten van de 
gemeente, het beleid voor de volkshuisvesting en de integrale zorg van 
de gemeente voor het milieu. 

 
Het college heeft onderstaande taken onderzocht: 

• Economisch beleid 

• Bouw- en woningtoezicht / bouwvergunningen 

• Milieubeheer 

• RO beleid en stedelijke vernieuwing 

• Wonen 

• Recreatie en toerisme 

• Markten 

 

Zienswijze kerntaken 

Binnen het programma Ruimtelijke ontwikkelingen wordt meer 
samenleving, minder overheid op 3 manieren bereikt. De gemeente 
heeft geen sterke economische structuur. Er wordt meer aansluiting 
gezocht bij het sociaal economisch beleid. 

 

Efficiëntere overheid 

Het efficiënter uitvoeren van de taken en deregulering heeft prioriteit. 
Ook wordt de effectiviteit van de middeleninzet door de regionale 
samenwerking de komende tijd onderzocht. Mogelijkheden worden 
onderzocht om kosten te reduceren en de legestarieven nog meer 
kostendekkend te maken. 

 
Minder overheid 

Het college kiest  voor het scenario waarin de overheid  binnen dit 
programma minimaal aanwezig is en bijdragen van derden stimuleert.. 

Een middel tot (economische) versterking van de samenleving is onder 
andere het vrijgeven van de woningmarkt. In een nieuwe nota 
welzijnsbeleid zal het principe van ‘welstandsvrij, tenzij’ worden 
uitgewerkt.  

 
Meer samenleving 

In contacten met ondernemers en mede-overheden zal aandacht 
worden gevraagd voor de (sociale en) economische structuur. Het 
college kiest  voor het scenario waarin bij de bevordering van de 
economische structuur zoveel als mogelijk wordt bijgedragen door 
partners. De deelname van gemeente in ruimtelijke en toeristische 
projecten zal beperkt zijn.  
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 Ruimtelijke ontwikkelingen 
Gevolgen voor het takenpakket: 

•De gemeente investeert in het efficiënter uitvoeren van de wettelijke 
taken; 

•Versobering van het beleid door deregulering; 

•Aanvragen voor bouwvergunningen beoordelen vanuit de ‘ja, mits’-
houding; 

•Door het vrij geven van de woningmarkt geen huisvestingsvergunning 
meer nodig; 

•Stimuleren van de inzet van ondernemers en mede-overheden; 

•Op het gebied van recreatie en toerisme kunnen projecten door derden 
worden aangedragen voor een gemeentelijke bijdrage. 

•De markten worden kostendekkend door (verhoging van de tarieven en) 
minder inzet van de gemeente (uitbesteden van de organisatie). 

Belangrijkste effecten: 

Economisch beleid:  grotere inzet van ondernemers en  
  mede-overheden. 

Bouw- en woningtoezicht /  

bouwvergunningen:  minder regels, meer beroep op eigen 
  verantwoordelijkheid van de  
  samenleving. 

Wonen:   beleid gericht op (economische)  
  versterking van de samenleving.  

Recreatie en toerisme:  initiatief voor ontwikkelingen is in  
  handen van derden. 

Financieel resultaat 

€ 290.000 

Dit bedrag bestaat uit: 
Uitgaven bedrijfsvoering € 250.000 
Overige uitgaven  €   40.000 

 

 

 

 

Taken Basistaak Plustaak 

Economisch beleid X 

Bouw- en woningtoezicht / 
bouwvergunningen 

X 

Milieubeheer X 

RO beleid en stedelijke 
vernieuwing 

X 

Wonen X 

Recreatie en toerisme 

Markten 

Toekomstig takenpakket 
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 Leefomgeving 
Korte omschrijving van het programma 

De fysieke leefomgeving wordt bepaald door de thema's verkeer en 
vervoer, de exploitatie van gronden, de instandhouding, beheer en 
gebruik van de (bovengrondse en ondergrondse) infrastructuur in de 
openbare ruimte (wegen, groen, riolering en waterhuishouding, reiniging 
en openbare verlichting) en de gemeentelijke gebouwen. 

 

Het college heeft onderstaande taken onderzocht: 

• Waterhuishouding 

• Beheer onroerend goed 

• Afvoer kadavers en opvang zwerfdieren en ongediertebestrijding 

• Begraafplaatsexploitatie 

• Speelvoorzieningen 

• Grondbedrijf 

• Overige werkzaamheden wegen 

• Verkeersmaatregelen  

• Hondenbeleidsplan 

 

Niet meegenomen door het college zijn de beheerplannen voor de 
openbare ruimte (wegen, groen, openbare verlichting, riolering,). Hier is 
onlangs door de raad het kwaliteitsniveau van vastgesteld. 

 

 

Zienswijze kerntaken 

Binnen het programma Leefomgeving wordt meer samenleving, minder 
overheid op 3 manieren bereikt. 
 

Efficiëntere overheid 

Het efficiënter uitvoeren van de vele basistaken is de grote opgave voor 
de komende jaren. Met name een onderzoek naar efficiëntere uitvoering 
van de buitendienst  en het samenwerken of uitbesteden van diverse 
taken zullen hierbij prioriteit hebben. 

 
Minder overheid 

In de tweede plaats worden de plustaken beëindigd. Vanwege de grote 
hoeveelheid aan basistaken zal de gemeente veel taken (in  regie) blijven 
uitvoeren. 

Op het gebied van hondenoverlast is het college van mening dat de 
samenleving hier zelf verantwoordelijkheid in kan nemen.  

 
Meer samenleving 

De samenleving zal zelf ook een grote rol spelen bij een goede 
leefomgeving. Daarom stimuleert het college de burgerinitiatieven voor 
onderhoud van gemeentelijke eigendommen, hierbij kan gedacht 
worden aan speelvoorzieningen en straatmeubilair. 
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 Leefomgeving 
Gevolgen voor het takenpakket: 

•De gemeente investeert in het efficiënter uitvoeren van de basistaken; 

•De gemeente beëindigd al haar taken op het gebied van het voorkomen 
en bestrijden van hondenoverlast. 

 

Belangrijkste effecten: 

Hondenoverlast: Burgers dienen zelf zorg te dragen voor het opruimen 
 van hondenpoep en er zal geen inzet meer zijn van een 
 BOA voor controle op de regelgeving. 
    

Financieel resultaat 

€ 30.000   

 

Dit bedrag bestaat uit: 

Uitgaven bedrijfsvoering €   1.000 

Overige uitgaven  € 74.000 

 

Tevens een besparing van € 45.000 bij de afvalstoffenheffing, wat 
inhoudt dat een huishouden gemiddeld ongeveer € 4,50 minder gaat 
betalen. 

 

Taken Basistaak Plustaak 

Waterhuishouding X 

Beheer onroerend goed X 

Afvoer kadavers en opvang 
zwerfdieren en 
ongediertebestrijding 

X 

Begraafplaatsexploitatie X 
 

Speelvoorzieningen X 

Grondbedrijf X 

Overige werkzaamheden wegen X 

Verkeersmaatregelen  X 

Hondenbeleidsplan X 

Toekomstig takenpakket 
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 Algemene Dekkingsmiddelen 
Korte omschrijving van het programma 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen. Dit 
zijn baten die niet in de programma's opgenomen. 

 

Het college heeft onderstaande taken onderzocht: 

• onroerende zaakbelasting  

• hondenbelasting 

• toeristenbelasting  

• precariorechten 

 

Zienswijze kerntaken 

Binnen dit onderdeel is met name gekeken waar de overheid zaken 
efficiënter kan organiseren. Daarnaast is bekeken of er recht gedaan 
wordt aan het gebruik van de openbare ruimte door derden. Vooral het 
commercieel inzetten van de openbare ruimte dient  een vergoeding 
tegenover te staan. 

 

Gevolgen voor het takenpakket: 

• De gemeente investeert in het efficiënter uitvoeren van de 
basistaken; 

• De gemeente gaat één taak meer uitvoeren 

 

Belangrijkste effecten: 

Precariorechten: Ondernemers zullen precariorechten moeten 
gaan betalen als ze gebruik maken van  de 
openbare ruimte 

 

Financieel resultaat 
€ 50.000   
 
Dit bedrag bestaat uit: 
Uitgaven bedrijfsvoering €           0 
Meer inkomsten  € 50.000 
 

Toekomstig takenpakket 

Taken Basistaak Plustaak 

Onroerende zaakbelasting X 

Hondenbelasting X 

Toeristenbelasting X 

Precariorechten X 
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 Samenvatting Pakket 1 
In de getoonde tabel is een samenvatting gegeven van de bedragen op 
programmaniveau van pakket 1. Het totaal komt op een bedrag uit van 
bijna  € 1,1 miljoen euro. Dit bestaat voor ongeveer € 0,5 miljoen uit 
bedrijfsvoering en voor ongeveer € 0,6 miljoen uit overige uitgaven, 
zoals inkopen en subsidies. De bedrijfvoeringskosten bevatten de 
ambtelijke uren, inclusief het flexibele deel van de overhead. 
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Bedrijfvoering Overige uitgaven Totaal

Bestuur en dienstverlening 85.000                      30.000                      115.000                   

Veiligheid en handhaving 8.000                        7.000                        15.000                      

Maatschappelijke ontwikkelingen 150.000                   430.000                   580.000                   

Algemene dekkingsmiddelen -                            50.000                      50.000                      

Ruimtelijke ontwikkelingen 250.000                   40.000                      290.000                   

Leefomgeving 1.000                        29.000                      30.000                      

Totaal pakket 1 494.000                   586.000                   1.080.000                



 Pakket 2 
Pakket 2 is samengesteld, omdat doestelling nog niet gerealiseerd is met 
pakket 1. In dit pakket staan de aanvullende maatregelen die genomen 
kunnen worden.  

 

Zoals eerder vermeld vindt het college het, mede gelet op de 
toekomstvisie, niet wenselijk en verantwoord om een visie op dit pakket 
te formuleren zonder daarbij de gemeenteraad te betrekken.  Het 
college wil daarom graag in gesprek met de raad om binnen dit pakket 
de juiste keuzes te maken. Zoals getoond in de tabel is de financiële 
omvang van pakket 2 ruim € 0,9  miljoen. Uit de weergegeven 
maatregelen dient voor € 0,4 miljoen aan keuzes gemaakt te worden. 

 

In de onderstaande  tabel is een samenvatting gegeven van de bedragen 
op programmaniveau van pakket 2. Uit de tabel blijkt dat hier het deel 
bedrijfsvoering bijna € 0,6 miljoen bedraagt en de overige uitgaven bijna 
€ 0,4 miljoen bedragen.  

 

 

 

 

 

* Bij maatschappelijk ontwikkelingen zit het grootste deel van de 
bedrijfsvoering in de uren bij het zwembad. De inkomsten van het 
zwembad zijn verrekend met de overige uitgaven. 

** De opdracht aan de gemeenschappelijke brandweer kan ook gevolgen 
hebben in de bedrijfsvoering. Hier is uitgegaan van de nieuwe situatie 
dat de gehele brandweerzorg is ondergebracht bij een 
gemeenschappelijke regelgeving, dus dat er geen interne bedrijfsvoering 
meer is. 
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Bedrijfvoering Overige uitgaven Totaal

Maatschappelijke ontwikkelingen* 515.000                   215.000                   730.000                   

Veiligheid en handhaving** -                            70.000                     70.000                     

Leefomgeving 65.000                     75.000                     140.000                   

Totaal pakket 2 580.000                   360.000                   940.000                   

Maatschappelijke ontwikkelingen Bedrag

Inzet combinatiefunctionaris voor jeugd en jongeren 

verminderen verminderen met 1,7 fte.

50.000    

Teruggaan naar één bibliotheek , door minder 

subsidie op Bibliotheek Noord-Veluwe.

100.000  

Stoppen met subsidiering van 't Noorderhuukien en 't 

Grinthuus.

30.000    

Geen financiering meer van instandhouding 

buitensportvoorzieningen.

120.000  

Stoppen subsidies voor huurlasten binnensport. 20.000    

Sluiten van het zwembad. 410.000  

Veiligheid en handhaving

Geen Justitieel Casus Overleg, Geen 

ketensamenwerking meer in de bevordering van 

veiligheid mbt jeugd(criminaliteit).

5.000      

Opdracht aan cluster en de VNOG om gevolgen aan te 

geven bij bezuiniging met 10% in 2015. 

65.000    

Leefomgeving

Stoppen met ondersteuning aan derden (VVN, 

Scholen e.d.) op het terrein van verkeersveiligheid.

5.000      

Stoppen met aanleg, beheer en onderhoud openbare 

speelvoorzieningen en subsidiëring.

110.000  

Stoppen met onkruidbestrijding. 15.000    

Stoppen met plaatsen en onderhouden van 

straatmeubilair.

10.000    

Totaal pakket 2 940.000  



3 Vervolgproces 
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 Planning kerntakendiscussie 
Vervolgproces 

Inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers worden in de 
gelegenheid gesteld te reageren op de zienswijze van ons college. De 
reacties kunnen zijn: aanvullingen op de zienswijze, andere ideeën of 
alternatieven, kritische opmerkingen. Wij bieden daarvoor de volgende 
mogelijkheden: 

 

• Ruim 1200 inwoners van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd om 
een enquête in te vullen. Deze inwoners zijn via een steekproef 
geselecteerd op basis van leeftijd en woonkern. Het invullen van de 
enquête kan in de periode van 13 tot en met 28 april.   

 

• Op 24 april (en eventueel 26 april) wordt de mogelijkheid geboden 
om de reacties van de inwoners, verenigingen, instellingen en 
ondernemers mondeling kenbaar te maken aan ons college en de 
raad.  Hiervoor wordt een aparte inspraakavond georganiseerd. 

 

De inbreng zal door het college worden meegenomen in het 
voorbereiden van de definitieve voorstellen aan de gemeenteraad.  

 

De gemeenteraad zal in juni de voorstellen bespreken. Op 12 juni is een 
raadsbrede commissie als voorbereiding van de raadsbehandeling en 
voor spreekrecht (alleen in geval van  gewijzigde voorstellen). Op 26 juni 
is de raadsvergadering waarin over de definitieve voorstellen besluiten 
worden genomen. 

Na de besluiten van de raad zullen deze worden uitgevoerd in overleg 
met betrokkenen in de samenleving. De resultaten moeten in 2015 
zichtbaar zijn (of zoveel eerder als mogelijk of gewenst).  
 
Op basis van het nieuwe takenpakket zal de gemeentelijke organisatie 
ingericht  worden en zullen besparingsmogelijkheden van efficiënter 
werken worden onderzocht. De belangrijkste resultaten hiervan moeten 
ook in 2015 zichtbaar worden. 
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