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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Een gedragen visie op de taken van de gemeente Ridderkerk. Deze visie gebruikt het 
bestuur bij het maken van keuzes. De ambtelijke organisatie gebruikt 
de visie bij de dingen die zij doet. Om deze visie te kunnen maken 
wordt een kerntakendiscussie gevoerd. Een kerntakendiscussie is in 
hoofdzaak een politieke discussie gebaseerd op de gemeentelijke 
taken en door wie en op welke wijze deze uitgevoerd worden. De 
collegevisie richt zich meer op de bestuurlijke stijl en de manier van 
werken in de ambtelijke organisatie. 

 
wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

We gaan de discussie van college en raad voorbereiden en begeleiden. De uitkomsten 
van deze discussie worden vastgelegd in een visiedocument. Deze 
visie wordt als kader gebruikt bij het formuleren van beleid op 
verschillende terreinen.  

De invulling van de gemeentelijke taken en de betekenis daarvan voor de verschillende 
onderwerpen is onderdeel van de kerntakendiscussie. Resultaat is een 
kader gebaseerd op de discussie die met de raad is gevoerd over 
kerntaken van de gemeente Ridderkerk.  

 
waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

De ‘kerntakendiscussie’ die vorig jaar is gevoerd, werd gedomineerd door de 
noodzakelijke bezuinigingen. Met het oog op de toekomst is het van belang 
daadwerkelijk een kerntakendiscussie te voeren. 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

In de raad is de wens al geruime tijd aanwezig met elkaar deze discussie te voeren. 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

Er is een groot risico dat de kerntakendiscussie verbonden wordt met financiële 
consequenties. Dit wordt zo veel mogelijk voorkomen door deze discussie los te voeren 
van de financiële cyclus.  Andere voorstellen die de raad tijdens de discussie bereiken 
worden apart beoordeeld. Pas nadat de kerntakendiscussie is afgerond en de visie 
vastgesteld, kan dit worden gebruikt bij de beoordeling van voorstellen. De discussie 
volgt haar eigen weg en de discussie wordt gevoerd aan de hand van haar eigen 
stukken.  
Een ander risico is dat maatschappelijke partners zich niet betrokken voelen bij de 
discussie. Maatschappelijke partners hebben tijdens de eerste kerntakendiscussie 
ideeën meegegeven die zullen worden ingebracht. Door te zorgen dat de discussie kan 
worden gevolgd, houden we de maatschappelijke partners op de hoogte. Daarnaast zal 
worden uitgelegd waarom voor een politieke discussie is gekozen.  
 
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

De uitwerking van de visie in beleid hoort NIET tot het resultaat van de discussie.  
 

planning Na vaststelling van de startnotitie wordt een specifiekere planning gemaakt met data en 
uitwerking van de onderdelen. 
1. Startnotitie (april 2011) 
2. Inventariseren van de onderwerpen voor de kerntakendiscussie (juni 2011) 



 
 

  
   
  
 

3. Kerntakendiscussie met de raad in een aantal ronden (augustus tot en met november 
2011)                                                                                                                              
     - Discussie over invulling gemeentelijke taken. 
     - Koppeling gemeentelijke rol aan de onderwerpen.                                                                                                                                      
4. Verwerken richtinggevende uitspraken in een visie op Ridderkerk (december/januari)  
5. Vaststellen uitkomsten kerntakendiscussie (maart 2012)  
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

De kerntakendiscussie is een politieke discussie. De discussie zal dus vooral door en in 
de gemeenteraad gevoerd moeten worden. De ideeën die maatschappelijke 
organisaties en de ambtelijke organisatie eerder hebben ingebracht, krijgen een plek bij 
de inventarisatie van de onderwerpen en de invulling van de gemeentelijke taken.  
 
De gemeenteraad en de fracties kunnen eigen accenten leggen en zich in bepaalde 
onderwerpen verdiepen. Dit is natuurlijk aan de fracties zelf. Ambtelijk zullen daarom 
geen (lokale) organisaties en personen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
discussie. Op verzoek kunnen deskundigen worden uitgenodigd of bezoeken aan 
andere gemeenten worden georganiseerd. 
   

communicatie Het is een discussie van de raad waarover in overleg met de raad wordt 
gecommuniceerd. In overleg met de gemeenteraad worden de momenten en de manier 
waarop gecommuniceerd.  
 

evaluatie Bij verschijnen van de visie op Ridderkerk wordt met de raad de kerntakendiscussie 
geëvalueerd. Het gaat dan over het proces en het resultaat. Dit zal in eerste instantie 
schriftelijk gebeuren (evaluatieformulier). Vervolgens wordt er eventueel een gesprek 
over gevoerd. 
 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

De discussie wordt begeleid vanuit de ambtelijke organisatie door een strategisch 
adviseur. Na het inventariseren van de onderwerpen wordt een projectplan gemaakt. 
Dan kan tevens een inschatting worden gemaakt welke ambtelijke inzet dat vraagt. 
Vooral bij de koppeling van de gemeentelijke taken aan de inhoudelijke onderwerpen 
zal bredere ambtelijke inzet nodig zijn. 
 
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Het project heeft voldoende draagvlak. Het is een wens vanuit de politiek. De kosten 
zijn beperkt tot ambtelijke inzet en het drukken van de visie. 
De kwaliteit van het resultaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van de discussie en 
de bereidheid om werkelijk uitspraken te willen doen. 
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