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Dames, heren 
 

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2012 werd de raad geconfronteerd 
met een tekort voor het jaar van 2013 en de jaren hierna. De bijbehorende 

discussie ging niet zozeer over het ontstaan van de financiële problematiek maar 
was meer gericht over de gezamenlijke aanpak hiervan. Hiertoe werd unaniem 
besloten om een raadswerkgroep in te stellen die, zonder voorwaarden vooraf, 

met de verantwoordelijke wethouder en ondersteuning van vakambtenaren te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot oplossingen. 

 
 

Voor de daadwerkelijke start van deze werkgroep heeft de fractie van D66, om 
haar moverende redenen, aangegeven niet aan deze werkgroep deel te willen 
nemen.  

 
 

Bij de eerste bijeenkomst is nogmaals uitgesproken dat elke deelnemer recht 
heeft om zijn eigen beleving in te brengen maar dat we streven naar een breed 
gedragen veranderagenda. Uiteraard behoudt elke fractie haar recht om 

accenten te zetten, prioriteiten toe te kennen en blijft natuurlijk verantwoordelijk 
voor haar eigen, politieke inbreng. 

 
 
Tijdens het proces heeft de werkgroep eerst de groslijst van producten 

gescreend en aangegeven waar per fractie de prioriteiten liggen en/of kansen 
worden gezien. Daar waar twee of meer fracties dezelfde producten geïndiceerd 

hadden is het ambtelijk apparaat gevraagd om deze producten op meer 
detailniveau te presenteren.  Kernvragen hierbij waren ‘wat doen we nu’, ‘wat 
moeten we wettelijk doen’, ‘wat is beïnvloedbaar’  en ‘is dit incidenteel of 

structureel’. 
 

 
De gegevens uit deze opdracht hebben een tweeledig effect gehad.  
a) Het college heeft de vrijheid genomen om op de op korte termijn haalbare 

effecten al in de begroting 2013 te verwerken. De werkgroep wenst hierbij 
nadrukkelijk te vermelden dat deze aanpassingen deel uit blijven maken van 

de politieke discussie. 
b) De werkgroep heeft de antwoorden besproken. Uitgangspunt hierbij was niet 

expliciet de financiële kant maar de vraag of en hoe kunnen welke grote 

gemeentelijke taken anders, slimmer georganiseerd worden. 
 

 



Deze conclusies hebben we opnieuw gedeeld met het ambtelijk apparaat en de 

vraag gesteld hoe realistisch zijn deze gedachten voor de langere termijn? In een 
voorlopig laatste bijeenkomst van de werkgroep is het doorlopen traject 

samengevat in de bijgevoegde veranderagenda. 
 
 

De werkgroep is van mening dat deze veranderagenda deel uit moet maken van 
de begrotingsbehandeling en ook door de raad vastgesteld dient te worden. De 

raad heeft wel de mogelijkheid om onderwerpen te prioriteren. 
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