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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Bij de behandeling van de Begroting 2020-2023 op dinsdag 12 november 2019 zijn er 3 moties aangenomen waarin
gevraagd wordt om een takendiscussie te voeren. Dit betreffen:
• Motie Lijst Linsen, Samen0164, Fractie Punt: takendiscussie & verminderen aantal fte's
• Motie D66, VVD, Fractie Punt, Samen0164: takendiscussie en overhead
• Motie CDA, VVD, Fractie Punt, GBWP, D66: buffervoorstellen Begroting 2020
ln de aangenomen moties wordt o.a. het volgende verzocht:
• Een doelgerichte takendiscussie met de gemeenteraad te voeren over nut en noodzaak van het uitvoeren van een
aantal taken
• Hiertoe op korte termijn een of meerdere bijeenkomsten te organiseren
• Zich voor kwaliteit en insteek te laten inspireren door het eerdere rapport van Deloitte
• de raad per brief een procesvoorstel met een tijdspad te doen toekomen die in januari 2020 besproken kan worden
ln deze brief willen wij u graag informeren hoe wij voorstellen om deze moties te gaan uitvoeren door in overleg met u te
komen tot een aanpak van de takendiscussie met een planning.

De voorgestelde aanpak en planning
Onderstaand treft u een voorstel aan hoe met elkaar de takendiscussie te voeren. Uitgangspunt daarbij is dat de
takendiscussie niet alleen financieel ingestoken wordt, maar juist ook wordt benaderd vanuit het perspectief
"wat voor gemeente willen we zijn?".
De volgende aanpak en planning wordt voorgesteld:
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Fase 1: Bewustwording en beeldvorming

18 februari informatiebijeenkomst inzicht begroting
• inzicht geven in welke taken de gemeente Bergen op Zoom uitvoert
• Inzicht geven in welke taken wettelijk zijn en welke niet wettelijk en consequenties in beeld brengen van het
beëindigen van taken
• Benchmark met gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners. Op basis van deze benchmark kan vastgesteld
worden aan welke taken de gemeente Bergen op Zoom relatief veel of juist weinig uitgeeft.
• Inzicht geven hoeveel geld de gemeente Bergen op Zoom voor taken vanuit de Algemene Uitkering ontvangt en
hoeveel geld wij uitgeven aan deze taken.
• Benchmark met de gemeente Roosendaal op het gebied van inzet van personeel/inhuur op de verschillende taken
en de totale uitgaven en inkomsten per taakveld. Op basis van deze benchmark willen wij inzicht geven waar de
verschillen op inzet van personeel/inhuur zitten.
9 maart: strategische ateliersessie toekomstvisie
ln de strategische ateliers wordt het panorama van de gemeente Bergen op Zoom geschetst aan de hand van de
vraagstelling; Wat voor gemeente willen en kunnen we zijn?. Vanuit deze richting worden keuzes bepaald en
kernopgaves benoemd. De uitkomsten van de strategische ateliers vormen de contouren van de toekomstvisie. Vanuit
deze richting worden keuzes bepaald, die vervolgens verder uitgewerkt moeten worden.
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Fase 2: Richting geven

19 maart: richtinggevende bijeenkomst
ln deze bijeenkomst willen we input van de raad verkrijgen voor het kunnen opstellen van het aanvullende keuzemenu
voor het Beleidskader 2021-2024. ln deze bijeenkomst zal ook de opbrengst van het strategisch atelier voor de
toekomstvisie worden betrokken.
ln deze bijeenkomst gaat het om het beantwoorden van de volgende vragen:
• Wat voor soort gemeente willen wij zijn?
• Waar moet de focus liggen?
• Welke taken horen daar bij?
• Op welke gebieden kunnen we dan bezuinigen en tot welk bedrag

Fase 3: Oordeelsvorming en Besluitvorming
Eind april zal het college het Beleidskader 2021-2024 aan uw raad aanbieden. Omdat de meicirculaire op dit moment
nog niet is verschenen zal als startpunt voor de algemene uitkering de septembercirculaire (en voor zover relevant de
decembercirculaire) als uitgangspunt worden genomen. Om de jaarschijven 2021 Um 2024 sluitend te kunnen
aanbieden, zal een aanvullend keuzemenu noodzakelijk zijn. ln de Begroting 2020 is uitgegaan van een aanvullend
keuzemenu van€ 1,5 miljoen. ln de 1 e helft van maart zal hierop een actualisatie plaatsvinden en zal duidelijk zijn wat
de hoogte van het keuzemenu moet worden (indien nodig stellen wij dit in april nog bij).
ln het Beleidskader 2021-2024 zullen wij een voorstel doen voor de invulling en hoogte van het extra keuzemenu.
Oordeelsvormende vergadering: 16 juni commissievergadering Beleidskader 2021-2024
Besluitvormende vergadering:
25 juni raadsvergadering Beleidskader 2021-2024

ln de beeldvormende vergadering van 15 januari zullen wij deze brief nog nader aan u toelichten.
Het uitgangspunt is dat de eerste drie bijeenkomsten werksessies voor de raad zijn, waarbij raadsleden en burgerleden
worden uitgenodigd. De oordeelsvormende vergadering van 16 juni en besluitvormende raadsvergadering van 25 juni
zullen voor iedereen toegankelijk zijn.
Deze brief zal nog in het presidium van 1 O februari a.s. worden besproken.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
secretaris,
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