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Onderwerp: Startnotitie Kerntakendiscussie 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 5 november heeft uw raad een amendement aangenomen met als onderwerp: “eerst 
kerntakendiscussie, dan pas bezuinigen”. Voor de nadere uitwerking van dit amendement bieden 
wij u bij deze een startnotitie aan.  
 
Aangezien uw raad in het vervolg van het traject van de kerntakendiscussie in opiniërende en 
besluitvormende zin een essentiële rol vervult, willen wij u uitnodigen om direct vanaf de start van 
het traject betrokken te zijn. Aangezien we helemaal aan het begin van het proces zitten kunnen 
we nog niet op alle punten duidelijkheid geven. Uiteraard zullen we u voortdurend op de hoogte 
houden van het verdere verloop van het traject en de kosten.  
 
Wanneer we kijken naar de planning dan is de verwachting dat we in de eerste helft van januari 
een keuze kunnen maken voor de noodzakelijke externe ondersteuning. Deze externe 
ondersteuning is mede noodzakelijk gezien het feit dat de te voeren kerntakendiscussie een groot 
beslag legt op de ambtelijke capaciteit. In de voorbereiding op een kerntakendiscussie moeten 
namelijk ook alle taken nauwgezet doorgelicht worden. We zullen de periode tot aan begin maart 
gebruiken om ambtelijk een discussieleidraad op te stellen mede op basis van deze doorlichting. 
Vervolgens kan na de verkiezingen met de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college, mede op 
basis van de discussieleidraad, een start gemaakt worden met een reeks van debatten die richting 
moet geven aan de keuzes van uw gemeenteraad op 28 juni 2010. De vraag waar het eigenlijk 
voor u mee begint is “wat voor gemeente willen we zijn?”. Wellicht dat u deze vraag vast mee kunt 
nemen in uw gedachtevorming. 
 
Voor de volledigheid willen wij hierbij tevens aangeven dat de aanbevelingen uit de 
bestuurskrachtmeting uiteraard zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de 
kerntakendiscussie. In januari ontvangt u een brief met daarin een overzicht van de aanbevelingen 
vanuit de bestuurskrachtmeting. Deze aanbevelingen hebben wij dan nog niet omgezet in acties 
aangezien de te ondernemen acties vanuit de bestuurskrachtmeting mede afhankelijk zijn van de 
uitkomsten van de kerntakendiscussie. 
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Onderwerp:  (vervolg)   
 
Samen met u constateren wij dat we een politiek enerverende en een voor de gemeente 
Ridderkerk belangrijke periode ingaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we in het belang van alle 
Ridderkerkers samen met u een antwoord gaan vinden op de vragen die voor ons liggen.  
 
 
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd,  
verblijven wij met vriendelijke groet, 
 
       
 
P.W. Croonenberg    S. Hulman 
Gemeentesecretaris    Burgemeester 


