
Versie 1.4
7-12-2010 Procedurevoorstel takendiscussie in relatie tot de 
bezuiniging

1. Inleiding
In het bestuursakkoord 2010-2014 en het collegeprogramma 2010-2014 wordt 
aangegeven dat een takendiscussie gevoerd zal worden om zodoende weloverwogen 
te kunnen bezuinigen. In het collegeprogramma "Voor 'n vitale gemeente" heeft het 
college reeds een aantal bezuinigingsmaatregelen benoemd dat daarbij van belang 
is. Op 9 november is bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen om te 
komen tot een procedurevoorstel om een takendiscussie te voeren, met inhoudelijk 
sluitstuk de Voorjaarsnota. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2012 zal de 
koers voor de bezuinigingen de komende jaren vastliggen en kan iedereen zich tijdig 
preparen op deze nieuwe toekomst. Zeker wanneer we geld willen besparen door 
zaken 'anders te doen dan voorheen', is een goede voorbereiding en voldoende 
voorbereidingstijd onontbeerlijk.

Er is bij de motie bewust gekozen om een 'takendiscussie' te voeren en de discussie 
niet slechts te richten op de gemeentelijke 'kerntaken'. Dat geeft immers de politiek 
de mogelijkheid om accenten te blijven leggen, ook al is er misschien niet direct 
sprake van een kerntaak.

Het spreekt voor zich dat het uiteindelijke doel is dat er een meerjarig structureel 
sluitend begrotingsperspectief ontstaat voor de gemeente Goirle, waarbij de politiek 
de keuze maakt waarop precies te bezuinigen. Deze notitie vormt het begin van het 
proces dat moet leiden tot deze sluitende meerjarenbegroting.

Onderhavig document gaat in op de procedure om uiteindelijk de 
bezuinigingsopdracht ook daadwerkelijk waar te kunnen maken.

2. Wat (is het probleem?)
Kort gezegd: We krijgen (veel) minder geld van het Rijk terwijl gelijktijdig - naast 
onze eigen ambities - er meer gevraagd (en verwacht) wordt van gemeenten. Dàt is 
het probleem. 

Hoewel de verslechtering van het accres van het gemeentefonds tot 2015 van 
beperkte aard is en de normeringsystematiek "samen de trap op, samen de trap af" 
vanaf 2012 weer wordt hersteld, blijven de perspectieven voor de gemeente somber. 
Er zal een negatieve tendens te zien zijn bij de specifieke uitkeringen en bij de 
verdere decentralisatie van taken zullen geen/beperkte middelen mee over gaan 
naar de gemeenten. 

Wanneer dat gegeven gecombineerd wordt met de gevolgen van de crisis zoals de 
sterk teruggelopen woningmarkt (en dus (rente)verliezen in de grondexploitaties) en 
de hogere uitgaven voor werkzoekenden, blijkt dat ook Goirle voor een grote 
uitdaging staat. 
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3. Hoeveel (moet het opleveren?)
Hoeveel moet er nu precies bezuinigd worden? Op deze vraag is op dit moment geen 
sluitend antwoord te geven. Er is immers nog veel onduidelijk. Welke taken precies 
naar de gemeenten toekomen is nog niet nader gedetailleerd, laat staan dat bekend 
is of en hoeveel middelen gemeenten hiervoor tegemoet kunnen zien. Ogenschijnlijk 
tegengestelde berichtgeving en die voorlopige onduidelijkheid maakt dat de "sense 
of urgency" niet door iedereen wordt ervaren. Toch is hij er; of we het nu willen 
(geloven) of niet: aan verregaande bezuinigingen gaat ook de gemeente Goirle niet 
ontkomen.

Het zou onverstandig zijn om eerst te gaan wachten op die duidelijkheid alvorens 
met elkaar afspraken te maken. Natuurlijk is de "hoeveel"-vraag van belang voor de 
mate waarin bezuinigd moet worden, maar los van de exacte hoogte is een goede 
voorbereiding noodzakelijk om straks ook daadwerkelijk met minder middelen uit te 
kunnen. Plannen bijstellen is immers een stuk eenvoudiger dan wanneer we op dat 
moment nog plannen moeten gaan maken. Sommige maatregelen die bij de 
Voorjaarsnota 2012 worden aangekondigd, zullen naar verwachting nog geen direct 
financieel effect hebben in de begroting 2012, maar pas in de begroting 2013, 2014 
of zelfs nog daarna. Om onze gemeenschap een zuiver perspectief voor te kunnen 
houden en haar de gelegenheid te geven zich te goed kunnen preparen moeten - 
wanneer de bezuinigingsopdracht onveranderd groot blijft - gekozen maatregelen 
niet jaarlijks opnieuw ter discussie worden gesteld of nieuwe worden toegevoegd.

Ter illustratie: Wanneer bij de voorjaarsnota 2012 besloten zou worden tot het op 
termijn invoeren van betaald parkeren, zullen de eerste opbrengsten mogelijk pas 
halverwege 2013 worden gegenereerd. In 2012 zullen dan immers eerst (zowel 
fysieke als ambtelijke) investeringen moeten worden gepleegd. Wanneer dan bij de 
begroting in 2013  het eerdere besluit alsnog teruggedraaid zou worden, is per saldo 
de bezuinigingsopdracht slechts toegenomen. Bovendien is voorbereidingstijd voor 
alternatieve maatregelen intussen verstreken. Dat geldt in feite voor alle 
verstrekkende koerswijzigingen waartoe het gemeentebestuur besluit.

Kortom: vanuit financieel oogpunt verdient het de sterke voorkeur een plan te maken 
om bijvoorbeeld € 3.000.000,00 te besparen over een periode 3 jaar, dan 3 plannen 
te maken voor een bezuiniging van 3 x € 1.000.000,00 per jaarschijf. Grote 
bezuinigingen c.q. grote ombuigingen voeren immers niet langs wegen met scherpe 
hoeken; grote ombuigingen gaan via de weg der geleidelijkheid met een visie op de 
toekomst. 

Om bovengenoemde redenen is het van belang een gezamenlijk financieel 
vertrekpunt met elkaar af te spreken (Hoeveel gaan we bezuinigen?), uiteraard met 
de mogelijkheid om de bezuinigingsopgave tussentijds te kunnen bijstellen, waarbij 
gekozen maatregelen in meerjarigperspectief steeds verder hun beslag zullen 
krijgen. 
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4. Hoe? Wat gaan we daarvoor doen?
Scenario-denken
Bij het bezuinigen is het van belang om vooraf de toekomstrichting van Goirle te 
bepalen. Zo voorkomen we dat nu rücksichtslos bezuinigd wordt op de juist voor 
Goirle waardevolle elementen voor onze toekomst. 

Een belangrijk document is daarvoor uiteraard de Toekomstvisie. Hoewel de scope 
van deze visie 'slechts' tot 2015 loopt op onderdelen ietwat achterhaald is door de 
tijd (denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de sportvelden, maar ook het 
huidige economische klimaat) en wellicht actualisatie behoeft, is dit document van 
groot belang op onze visie op de toekomst. 

Los van de gewenste toekomst, zijn mogelijke sterk uiteenlopende scenario’s voor 
de toekomst van de gemeente Goirle van belang te bedenken. Vragen als: vergrijzen 
we meer? Krimpen we wellicht? Waar ligt - met de toekomstvisie in ons achterhoofd - 
het zwaartepunt? Ontwikkelen we? Zijn we op kortere termijn meer een 'beheer 
gemeente'? 

Allemaal vragen die afhankelijk zijn van onze eigen keuzes maar ook van onze 
demografische ontwikkeling. 
Een toekomstscenario dat als referentiekader kan dienen voor te maken keuzes. 
Zonder dergelijk scenario-denken bestaat het risico dat keuzes onsamenhangend tot 
stand komen. Het ontbreekt dan
aan een ijkpunt en daarmee aan de argumenten om bepaalde keuzes te 
rechtvaardigen. Bovendien wordt duidelijk waar de gemeente een rol voor haarzelf 
ziet weggelegd en daarmee dus ook waar de gemeente voor zichzelf geen rol (meer) 
ziet.

Om de verschillende toekomsten te schetsen gaan we gebruik maken van 
scenarioplanning. Dit is een methode
waarbij op gestructureerde wijze ontwikkelingen worden beredeneerd en voorzien 
worden van
de gevolgen van de ontworpen redenatie.

Het scenario-denken en de daaraan gekoppelde bezuiniging willen we verrichten in 5 
stappen:

1. Hoe ziet onze omgeving eruit c.q. wat komt er op ons af (feiten) en hoeveel 
gaan we bezuinigen?

2. Welke 4 toekomstscenario's zijn - in het verlengde van de Toekomstvisie  - 
denkbaar en wat voor een gemeente willen we zijn? Welke gevolgen heeft dit 
voor thema's als cultuur, economie, ruimtelijke ontwikkeling, minima, 
openbare ruimte, verkeer en vervoer, sport, recreatie en toerisme, zorg, etc.?

3. Waarop en hoeveel kunnen we bezuinigen, waarop zijn eventueel inkomsten 
te verhogen? Met welke taken stoppen we of kunnen we anders organiseren? 
Een 3-tal richtinggevende opties zal worden voorgelegd.

4. Raadsbesluit t.a.v. de voorkeursoptie. 
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5. Hoe gaan we dit precies doen? Dit zal uiteindelijk tot een concrete bezuiniging 
leiden, welke verankerd wordt in de begroting 2012 e.v..

Overige keuzes / anders werken
In aanvulling op het scenariodenken zullen er mogelijk bezuinigingen plaats kunnen 
vinden die los gezien kunnen worden van de koers van de gemeente. Kortom: welke 
zaken raken niet direct de visie of kern van de gemeente, maar kunnen we toch mee 
stoppen. Welke taken kunnen wellicht op een andere manier worden verricht 
(bijvoorbeeld door samenwerking) of kunnen bewust meer aan de maatschappij 
worden overgelaten. Keuzes die dus op zichzelf staan en die om een eigenstandige 
afweging vragen.

Efficiënter werken
Vanzelfsprekend wordt continu bekeken in hoeverre de bedrijfsvoering van het 
ambtelijke apparaat efficiënter of anders georganiseerd kan worden. De 
organisatiestructuur is per mei 2008 zodanig gewijzigd dat alle taken en formatie 
zorgvuldig zijn gewogen en (zo efficiënt mogelijk) afgestemd is op de 
maatschappelijke opgaven en politieke wensen. Het is daarom van belang de 
discussie te starten vanuit die taken om vervolgens te bezien welke consequenties 
(bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van efficiency) dit kan hebben voor de 
bedrijfsvoering. De gedachte "doe maar een ambtenaar minder" levert overigens 
niet direct geld op, gelet op sociale wettelijke verplichtingen en het feit dat de 
gemeente Goirle eigen risicodrager is in het kader van de WW. Natuurlijk verloop (als 
gevolg van ontslag op eigen verzoek of pensionering) daarentegen kan hieraan een 
belangrijke bijdrage leveren.

5. Wie?
Zoals in het bestuursakkoord reeds aangekondigd, zullen er geen externen worden 
ingezet om deze takendiscussie te leiden. Het eigen management heeft een 
voorbereidende en faciliterende rol, zodat het bestuur uiteindelijk tot een goede en 
gewogen keuze kan komen. 

Om een goede takendiscussie te kunnen voeren is het van belang om kennis en 
kunde van de ambtelijke organisatie goed te kunnen benutten en ook de OR 
vroegtijdig te betrekken bij het proces. Gevolgen van de politieke besluitvorming 
(politiek primaat) moeten immers goed worden vertaald en verwerkt kunnen 
worden. Bovendien wordt op deze wijze de slagkracht zo groot mogelijk en ontstaat 
begrip / draagvlak voor de te nemen maatregelen. Daarnaast is veel kennis bij 
medewerkers aanwezig en moet zeker nu elk bruikbaar idee ten maximale worden 
benut. 

Ten aanzien van de maatschappij: "bezuinigen" of "anders werken" doet altijd pijn of 
stuit op verzet. Men is de huidige rol van de gemeente gewend en zal 'met minder' 
niet snel genoegen nemen. Het is de taak van de politiek om een goede afweging te 
maken tussen het een en het ander. Het is echter wel van belang de inwoners, 
bedrijven/instellingen of verenigingen (hierna te noemen: Goirlese maatschappij) 
goed en tijdig te informeren en de gemaakte keuzes inhoudelijk goed toe te kunnen 
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lichten, zodat ook zij zich kunnen aanpassen aan de economische werkelijkheid van 
dit moment. Bij onderhavige takendiscussie is derhalve bewust geen uitgebreid 
interactief traject voorzien met de Goirlese maatschappij. Dat leidt immers niet tot 
de noodzakelijke focus, maar juist tot een dusdanige verbreding (alles wordt 
belangrijk) dat politieke keuzes juist moeilijker worden. Een traject vergelijkbaar aan 
Back to Basics (waarbij het vertrekpunt ligt bij de maatschappelijke doelstelling van 
het thema Welzijn om zodoende binnen dat thema tot goede keuzes te komen), 
behoort niet tot de mogelijkheden. De thema's moeten nu immers ten opzichte van 
elkaar worden gewogen. Overigens worden de uitkomsten van Back to Basics 
uiteraard ingepast in de totale bezuinigingsopgave. 

Om de raad goed haar volksvertegenwoordigende taak te kunnen laten verrichten, is 
het van belang de Goirlese maatschappij wèl de mogelijkheid te geven haar politiek 
in stelling te kunnen brengen om haar belangen goed te kunnen vertegenwoordigen 
en vice versa. Zo zou op korte termijn (digitaal) verkend kunnen worden welke 
ideeën t.a.v. bezuinigingen er leven bij de Goirle- en Rielenaren. Ook kan via de 
website kenbaar worden gemaakt aan welke bezuinigingen bijvoorbeeld (globaal) 
wordt gedacht. Wij willen daarbij gebruik maken van een digitaal forum waarvan de 
uitkomsten meegenomen kunnen worden in de uiteindelijke besluitvorming. Hoewel 
het van belang de mening van de Goirlese maatschappij globaal te verkennen, blijft 
de besluitvorming uitdrukkelijk bij de politiek liggen. Zie de paragraaf Communicatie 
en participatie.

We onderscheiden de volgende actoren:
- Burgers, bedrijven/instellingen en verenigingen (Goirlese maatschappij)
- Gemeenteraad (en raadscommissies)
- College van B en W
- Ambtelijke Organisatie
- Ondernemingsraad

6. Wie, wat en wanneer?
Zie bijlage 1. NB: De tabel sluit aan op het vergaderschema 2011 van de raad.

7. Kans!
"Never waste a good crises". Scherpzinniger dan met deze uitspraak heeft nog 
niemand op de economische crisis gereageerd. We zullen - zeker de komende jaren - 
met minder middelen onze maatschappelijke doelen moeten zien te bereiken. Dat 
vergt dat we de dingen moeten anders gaan doen dan voorheen. Dat biedt op zich 
kansen om ingeslepen patronen te moeten doorbreken. Juist nu kunnen we losraken 
van de gedachte 'zo doen we dat altijd' en ons herbezinnen op onze eigen positie. 
Welke maatschappelijke vraagstukken liggen nu voor en in hoeverre is er sprake van 
een gemeentelijke taak? Wat kunnen burgers zelf organiseren of welke vraagstukken 
worden door de maatschappij zelf opgepakt wanneer de gemeente die taak loslaat. 
In hoeverre kunnen we de maatschappij faciliteren of stimuleren zich zodanig te 
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organiseren dat dergelijke taken door haarzelf ook daadwerkelijk kùnnen worden 
opgepakt. Kortom: Anders denken, anders werken!

8. Communicatie en participatie
Om de mate en wijze van participatie goed in te kunnen schatten is toepassing 
gegeven aan de participatieladder. De verschillende checkpunten zijn kort 
beschouwd in Bijlage 2. 

Conclusie:
Het vaststellen van omvang van de bezuinigingsopdracht (hoeveel gaan we nu 
bezuinigen?) en de mogelijkheden waarop we kunnen bezuinigingen (stap 1 en 2) 
lenen zich minder voor uitgebreide interactieve participatie. Wel kan (ten behoeve 
van stap 2) worden bezien in hoeverre er nog ultieme ideeën leven die nog niet 
eerder de revue zijn gepasseerd.  Bovendien is voor het maken van keuzen tussen 
verschillende bezuinigingen (als reactie op stap 3) het van belang, vooraf de mening 
van de Goirlese maatschappij en de maatschappelijke impact van een maatregel te 
verkennen. Zodoende kan de raad (bij stap 4) bewuste keuzes kan maken. Gelet op 
de beperkte beschikbare tijd (voorjaarsnota vormt sluitstuk van de discussie), het 
niet hebben van middelen, de beperkte ambtelijke capaciteit maar vooral de 
veelomvattendheid van het vraagstuk, zal participatie niet verder kunnen reiken dat 
het polsen van ideeën en reacties op de verschillende bezuinigingsopties via de 
website. Globaal kan worden gesteld dat sprake kan zijn van participatie op niveau 
van trede 5. Uiteraard zal men via de website zelf en publicaties in het Goirles 
Belang worden gewezen op deze interactieve raadpleging.

Nadat met het vaststellen van de Voorjaarsnota het bezuinigingskader door de raad 
is vastgesteld, zal in nauwe samenspraak met de 'Goirlese Maatschappij' moeten 
worden uitgewerkt hoe de bezuiniging in meerjarig perspectief geconcretiseerd kan 
worden (stap 5). Zoals gebruikelijk zal via de website en het Goirles Belang de 
meerjarenbegroting 2012 e.v. (waarin de bezuinigingen uiteraard zijn verwerkt) 
gecommuniceerd worden.  
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Bijlage 2

Check 1 de basisvraag, leent het beleidsprobleem zich voor participatie? 
Ten dele: er is weliswaar beleidsruimte, het onderwerp is echter verstrekkend 
onvoldoende afgebakend. Er is geen sprake van een specifiek beleidsterrein. Het 
'raakt' de gehele Goirlese maatschappij, waardoor hun betrokkenheid groot is. Er is 
geen afstemming noodzakelijk met wettelijk verplichte inspraak. 

Check 2: zijn de randvoorwaarden vervuld? Er is weinig tijd voor een uitvoerig 
participatietraject (de Voorjaarsnota vormt het eindpunt van de takendiscussie) en er 
zijn geen financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering. In de begroting 2011 is 
niet voorzien in specifieke ambtelijke inzet; de mogelijke inzet is derhalve beperkt 
(het komt er bij). Wanneer de participatie beperkt blijft tot een digitale consultatie, 
verwachten wij geen belemmeringen in randvoorwaardelijke zin.

Check 3: doelstellingen Meer inzicht verkrijgen in de maatschappelijke impact van 
de bezuinigingsmaatregelen, te luisteren naar eventuele inbreng van de Goirlese 
maatschappij en inwoners beperkt te laten meedenken over de bezuinigingen. De 
beslissing waarop concreet te bezuinigen blijft voorbehouden aan de politiek. 

Check 4: wanneer in beleidsfase? Draagvlak verkrijgen over de probleemstelling 
is (helaas) minder aan de orde; de noodzaak van de bezuiniging staat immers niet 
ter discussie. Het consulteren van de Goirlese maatschappij is echter wel van belang 
om de maatschappelijke impact te kunnen inschatten en vraagt om consultatie over 
de verschillende bezuinigingsmogelijkheden (trede 5: zie de Participatiechecklist). 
De besluitvorming (politiek primaat) leent zich niet voor participatie; de uitvoering 
van de verschillende bezuinigingsbesluiten daarentegen juist weer wel. In de 
evaluatiefase kan de Goirlese maatschappij geïnformeerd worden. 

Check 5: met wie? Direct betrokkenen zijn inwoners, maatschappelijke 
organisaties, belangenbehartigers en professionele organisaties, bedrijven en 
verenigingen; kortom: de Goirlese maatschappij. Een ieder wordt  uitgenodigd om te 
reageren op de verschillende bezuinigingsopties van participanten via de website 
(en publicaties die verwijzen naar de website). 

Check 6 : Trede participatieladder en rol participanten Participanten zijn 
geconsulteerden (trede 5) in de beleidsvoorbereiding: zij worden door het bestuur 
gevraagd om hun mening (en zo mogelijk zelfs mee te denken over 
oplossingsrichtingen). Ten aanzien van de invloed van de participanten over de 
uiteindelijke prioritering van taken en uiteindelijke besluitvorming kan het bestuur 
rekening houden met de wensen van de participanten (trede 5). 

De takendiscussie biedt, vanwege de sterk uiteenlopende waarden van de 
verschillende thema's en verschillende belangen, geen mogelijkheden voor 
verdergaande participatie. 
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Check 7 Afspraken over de uitvoering Na besluitvorming door de raad, zal het 
college concrete maatregelen voorstellen in de meerjarenbegroting, in nauwe 
samenspraak met de belanghebbenden. Via die samenspraak en de website zal het 
uiteindelijke resultaat (voorjaarsnota en meerjarenbegroting) worden 
gecommuniceerd.

Check 8 Communicatie tijdens participatie en over de resultaten van 
participatie Het bestuur communiceert regelmatig (bij begin, eind en mijlpalen van 
het traject) over resultaten via website en zo nodig via de gemeentepagina. 
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