TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol

Wonen en Gebiedszaken
1
2

Straatnaamgeving
Monumentensubsidie

Reguleren
Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
nee

HS
HS

Overlaten

3

Verzekering kunstwerken in het kader van monumentenzorg

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

TB

Reguleren

4

Inhuur advisering over archeologie bij (bouw)plannen

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

HS

5
6

Wijzigen van bestemmingsplannen
RO-initiatieven

Reguleren
Regisseren

ja
ja

HS
HS

7
8
9

Reageren op RO-beleid van derden
Actualiseren bestemmingsplannen
Inventariseren van karakteristieke panden

Reguleren
Reguleren
Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
ja
discussie

ja

HS
HS
HS

Uitbesteden

10
11

Structuurvisie
Welstandsbeleid en welstandstoetsing (Libau)

Reguleren
Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
discussie

ja

HS
HS

Uitbesteden

12

Opnemen van 'archeologie' in het bestemmingsplan

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

13

Archeologisch onderzoek bij bouwaanvragen

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

14

Beoordelen planschades

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

15

Beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed

Is eigenlijk gekoppeld aan nieuwe initiatieven, normaal
sluiten we planschadeovereenkomsten
Energieverbruik, gem.bel., zuiveringslasten, verzekering,
waterverbruik 't Zielhoes, kapitaallasten uit investering in
't Zielhoes, huuropbrengsten

Regisseren

Beleidsvrijheid

16

Woon- en Leefbaarheidsplan

Regisseren

17

Woon- en Leefbaarheidsplan burgerinitiatief

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid

discussie

nee

HS

Stimuleren

18

Monitoring voortgang woon- en leefbaarheidsplan

Samenwerkingsconstructie met 35 partijen gebaseerd
op het woon- en leefbaarheidsplan
Initiatieven van derden; plannen zoals Goud Oud,
Noorderkerkpad
Volgen ontwikkelingen woningmarkt in relatie tot
bevolkingssamenstelling

Reguleren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HS

Reguleren

19

Afspraken met de 7 corporaties in de gemeente;
conform wens van het ministerie
Gebaseerd op Woon- en leefbaarheidsplan en
gemeentelijk beleid.

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

20

Prestatieafspraken corporaties cf. woon- en
leefbaarheidsplan
Inventarisatie en aanpak van 'rotte kiezen'

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

21

Faciliteren van startersleningen

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

22

Wijk- en dorpsvernieuwing

Regisseren

Beleidsvrijheid

23

Verstrekken van omgevingsvergunningen door WO-Deal

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

24

Voeren van planologische procedures t.b.v.
omgevingsvergunningen (onderdeel Wabo)

Reguleren

Beleidsvrijheid

25
26

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

27
28 a

Innen van bouwleges
Afdragen van landinrichtingsrente (ruil- of
herverkavelingsrente)
Grondbeleid en actualisering van grondexploitaties
Grondverkoop

Zowel tuingrond als overige grond (overhoekjes e.d.)

Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid

ja
discussie

nee

HS
HS

Stimuleren

28 b

Grondverkoop

Betreft verkoop van bouwkavels

Reguleren

Beleidsvrijheid

discussie

ja

HS

Stimuleren

29

Erfpachten en tijdelijke huuropbrengsten

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HS

Uitbesteden

30

Exploitatie van bestemmingsplannen

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HS

Uitbesteden

31

Inkoopgarantieregeling

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

HS

Overlaten

Aanvullende subsidie voor eigenaren Rijkmonumenten
die Brimm subsidie hebben ontvangen; dit betreft
incidenteel budget voor enkel nog 2015

Met effect op bestemmingsplan, Mer, procedures,
structuurvisie etc.
Provincie, Waterschappen, Waddenzee, etc
Iedere 10 jaar vind deze actualisatie plaats
Taak is ten behoeve van de bestemmingsplannen;
provincie eist een inventarisatie
Bestemmingsplan, Mer, procedure
Opstellen van de basis voor beoordeling
bouwaanvragen en ingrijpen bij excessen

O.b.v. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo)
O.b.v. de Wabo

Afspraak met corporaties en eigen kavels

Advisering over archeologie is verplicht; je
dient archeologische aspecten bij ieder plan te
betrekken. De wijze waarop is een eigen keuze.

Flankeren beleid is niet verplicht.

Welstandsbeleid en welstandstoetsing is niet
verplicht.
Kansen exploreren voor intergemeentelijke
samenwerking, bijv. via WO-Deal
Er ligt een toezegging aan de boeren dat wij
deze kosten van onderzoek voor onze rekening
nemen

ja
discussie

HS
nee

ja
discussie

nee

HB

HS
nee

nee

HS

Stimuleren en faciliteren

HS

Faciliteren

HS

Faciliteren

ja

HS

ja

HS

ja
ja

HS
HS

nee

Uitbesteden

HS

nee

Je hoeft in principe niet mee te werken aan
planologische procedures. Daarmee zet je
echter wel de ontwikkelingen op slot.

Overlaten

HS

ja

discussie

HS
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Wonen en Gebiedszaken
1
2

Straatnaamgeving
Monumentensubsidie

3

Verzekering kunstwerken in het kader van monumentenzorg

4

Inhuur advisering over archeologie bij (bouw)plannen

5
6

Wijzigen van bestemmingsplannen
RO-initiatieven

7
8
9

Reageren op RO-beleid van derden
Actualiseren bestemmingsplannen
Inventariseren van karakteristieke panden

10
11

Structuurvisie
Welstandsbeleid en welstandstoetsing (Libau)

12

Opnemen van 'archeologie' in het bestemmingsplan

13

Archeologisch onderzoek bij bouwaanvragen

14

Beoordelen planschades

15

Beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed

16

Woon- en Leefbaarheidsplan

17

Woon- en Leefbaarheidsplan burgerinitiatief

18

Monitoring voortgang woon- en leefbaarheidsplan

19
20

Prestatieafspraken corporaties cf. woon- en
leefbaarheidsplan
Inventarisatie en aanpak van 'rotte kiezen'

21

Faciliteren van startersleningen

22

Wijk- en dorpsvernieuwing

23

Verstrekken van omgevingsvergunningen door WO-Deal

24

Voeren van planologische procedures t.b.v.
omgevingsvergunningen (onderdeel Wabo)

25
26
27
28 a

Innen van bouwleges
Afdragen van landinrichtingsrente (ruil- of
herverkavelingsrente)
Grondbeleid en actualisering van grondexploitaties
Grondverkoop

28 b

Grondverkoop

29

Vooralsnog geen

Geen (na 2015)

Geen (na 2015)

Uitbestedingsoptie WO DEAL

Geen

Geen (tenzij een nieuwe organisatie
goedkoper of duurder werkt).

Personele consequenties

Uitbestedingsoptie WO DEAL

Geen

Geen (tenzij een nieuwe organisatie
goedkoper of duurder werkt).

Personele consequenties

Archeologisch onderzoek kan voor rekening Bezuinigingsoptie
van de bouwer zelf komen.

Discussie privatisering of verkoop
Geen
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'. Op dat
moment verliest de gemeente de regie.
Risico: afnemende staat van onderhoud met
risico dat object uiteindelijk in slechte staat
weer aan de gemeente terug gegeven wordt.

Nog niet bekend of in te schatten

We willen criteria ontwikkelen m.b.t.
toekenning van de gemeentelijke bijdragen
Locale monitoring zelf blijven doen.
Regionale monitoring als onderdeel van
DEAL WLP (hangt samen met punt 16).

Personele consequenties (minimaal)

Personele consequenties

Personele consequenties

Voorkomen van verdere verpaupering
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
maatschappelijke en bedrijfsvoeringseffecten.

Ook voor de toekomst zal kredietruimte
moeten worden gecreëerd; dit brengt de
nodige financiële lasten met zich mee.
Minder sturing ten opzichte van stimuleren. Nog niet bekend of in te schatten
Daardoor in bepaalde wijken en dorpen
minder ontwikkeling

Erfpachten en tijdelijke huuropbrengsten

Huidige rol is ook stimuleren. Geen wijziging
in effecten.
Huidige rol is ook stimuleren. Geen wijziging
in effecten.
Uitbestedingsoptie WO DEAL

Geen

30

Exploitatie van bestemmingsplannen

Uitbestedingsoptie WO DEAL

Geen

31

Inkoopgarantieregeling

Minder verkoop nieuwbouwkavels

Geen (tenzij een nieuwe organisatie
goedkoper werkt).
Geen (tenzij een nieuwe organisatie
goedkoper werkt).
Resterend budget kan vervallen

Personele consequenties

Personele consequenties
Personele consequenties
Personele consequenties
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol

Demografie en Leefbaarheid
Reguleren
Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HS

Overlaten

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

discussie

ja

HB

Faciliteren

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

discussie

ja

HB

Faciliteren

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

HB

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

HB

Regisseren

Beleidsvrijheid

40

Subsidie voor onderhoud, herstel en toezicht speeltoestellen
openbaar onderwijs
Subsidie voor onderhoud, herstel en toezicht speeltoestellen
bijzonder basisonderwijs
Vergoeden van de OZB aan het bijzonder basisonderwijs
d.m.v. een subsidie
Betalen van de gemeentelijke belastingen van het openbaar Wordt geheven maar op basis van wettelijke bepaling
en bijzonder basisonderswijs en het voortgezet onderwijs
terugbetaald.
(m.u.v. rioolbelasting)
Zorgen voor beveiliging van scholen
Ontruimings- en inbraakalarm; verantwoordelijkheid/
zorgplicht voor scholieren en personeel
Herstel van vandalismeschade bij scholen
Indien mogelijk wordt schade verhaald op verzekeraars

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

41

Uitvoering geven aan het project 'Brede School'

Regisseren

42

Subsidie bewegingsonderwijs HHC

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

43

Subsidie voor leerlingenbegeleiding door
onderwijsbegeleidingsdienst (OBD)

44

Uitvoering leerplichtwet en overige (onderwijs)wetgeving

45

Subsidie schoolzwemmen

46
47

Uitvoering wettelijke taken jeugdgezondheidszorg
Verstrekken van subsidie aan het Groninger Studiefonds

48

Subsidie voor vakleerkrachten lichamelijke oefening
(basisonderwijs)

49

Uitvoeren onderwijswetten WPO, WVO, WEC in het kader
van leerlingenvervoer
Aanpak onderwijsachterstanden bij geïntegreerde
kindvoorzieningen
Beschikbaar stellen van ruimten voor gymonderwijs
Faciliteren en coördineren van de bibliotheekplannen voor
2015 en verder
Subsidieverstrekking voor het project 'muziek in ieder kind'

54

Faciliteren van muziekonderwijs aan basisschoolleerlingen
en particulieren in Eemsmond (muziekschool)

55

32
33
34

35
36
37
38

39

Afsluiten verzekeringen t.b.v. het onderwijs
Vergoeden van vervoer naar gymlocatie bij overschrijden
van de vastgestelde maximale afstand
Subsidie voor muziekonderwijs op basisscholen

Afdekken van risico's

Betreft tegemoetkomig in huisvestingskosten

Regisseren
Regisseren

Leerplichthandhaving, leerplichtzorg en tegengaan
schoolverlaten

reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

Wettelijk verplicht, niet beïnvloedbaar

ja
ja

discussie

TB
HB

HB

Faciliteren

nee

HB

Faciliteren

ja

HB

discussie

ja

ja

HB

Faciliteren

nee

HB

Faciliteren

ja

HB

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Overlaten

Regisseren
Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
discussie

nee

HB
HB

Faciliteren

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Overlaten

Wettelijke verplichting verzorgen schoolvervoer

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

Initiatief Groninger gemeenten

Regisseren

discussie

Reguleren
Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

Regisseren

Ambtelijk en bestuurlijk overleg tussen Bedum en
Eemsmond

Uitvoering sportbeleid

56
57

50
51
52

Logopedie
Afspraken met provincie; het Studiefonds kent bijdragen
toe aan leerlingen ivm opleiding (met name reiskosten)

HB
nee

HB

Faciliteren

ja
ja

HB
HS

Beleidsvrijheid

nee

HS

Overlaten

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

nee

HS

Overlaten

Eemsmond 100% fit beleid. Onder andere sportcoaches.

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Faciliteren

Uitreiken sportpenning
Subsidieverstrekking aan sportverenigingen, -clubs e.d.

Organiseren, faciliteren en stimuleren
Stimuleren middels subsidies (verenigingen, ijsclubs etc)

Regisseren
Regisseren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid

nee
discussie

nee

HB
HB

Overlaten
Faciliteren

58

Lidmaatmaatschap VSG (landelijke contactraad voor
sportzaken)

De gemeent is lid van de VSG en de mogelijkheid is
aanwezig om vakkennis op peil te houden (congres etc)

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Overlaten

59

Verhuren accommodatie aan tennisvereniging Warffum betrof een bijdrage aan de bouw van de kantine ; in 2013 is
hiervan de laatste termijn ontvangen. Taak is vervallen!

53

Uitwerken afhaalpunt en bibliotheek op school en
herinrichting Bibliotheek
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Demografie en Leefbaarheid
32
33
34

Afsluiten verzekeringen t.b.v. het onderwijs
Vergoeden van vervoer naar gymlocatie bij overschrijden
van de vastgestelde maximale afstand
Subsidie voor muziekonderwijs op basisscholen

39

Subsidie voor onderhoud, herstel en toezicht speeltoestellen
openbaar onderwijs
Subsidie voor onderhoud, herstel en toezicht speeltoestellen
bijzonder basisonderwijs
Vergoeden van de OZB aan het bijzonder basisonderwijs
d.m.v. een subsidie
Betalen van de gemeentelijke belastingen van het openbaar
en bijzonder basisonderswijs en het voortgezet onderwijs
(m.u.v. rioolbelasting)
Zorgen voor beveiliging van scholen

40

Herstel van vandalismeschade bij scholen

41

Uitvoering geven aan het project 'Brede School'

42

Subsidie bewegingsonderwijs HHC

43

Subsidie voor leerlingenbegeleiding door
onderwijsbegeleidingsdienst (OBD)

44

Uitvoering leerplichtwet en overige (onderwijs)wetgeving

45

Subsidie schoolzwemmen

46
47

Uitvoering wettelijke taken jeugdgezondheidszorg
Verstrekken van subsidie aan het Groninger Studiefonds

48

Subsidie voor vakleerkrachten lichamelijke oefening
(basisonderwijs)

49

Uitvoeren onderwijswetten WPO, WVO, WEC in het kader
van leerlingenvervoer
Aanpak onderwijsachterstanden bij geïntegreerde
kindvoorzieningen
Beschikbaar stellen van ruimten voor gymonderwijs
Faciliteren en coördineren van de bibliotheekplannen voor
2015 en verder
Subsidieverstrekking voor het project 'muziek in ieder kind'

35
36
37
38

50
51
52
53

Het onderwijs moet dit dan zelf bekostigen Budget kan vervallen
met het risico dat er minder geld in
geïnvesteerd wordt en dat de kwaliteit naar
beneden gaat of het onderwijs wordt
geschrapt.

Wettelijke verplichting

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Relevant in het kader van gewijzigde rol van
gemeenten vanuit de decentralisaties:
behoud van aandacht voor knelpunten bij
kinderen

Minder variatie in het aanbod van
bewegingsonderwijs

Budget kan vervallen

Het onderwijs moet dit dan zelf bekostigen
met het risico dat er minder geld in
geïnvesteerd wordt in bewegingsonderwijs
en dat daardoor de kwaliteit naar beneden
gaat.

De gemeente heeft minder uitgaven.

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

Budget (incidenteel) vervalt na 2015

Het onderwijs moet dit dan zelf bekostigen
met het risico dat er minder geld in
geïnvesteerd wordt en dat de kwaliteit naar
beneden gaat.
De stimulans vanuit de gemeente om
Budget komt te vervallen
muziekonderwijs te volgen vervalt.

54

Faciliteren van muziekonderwijs aan basisschoolleerlingen
en particulieren in Eemsmond (muziekschool)

55

Uitvoering sportbeleid

56
57

Uitreiken sportpenning
Subsidieverstrekking aan sportverenigingen, -clubs e.d.

Bezuinigingsmogelijkheid
Bezuinigingsmogelijkheid

58

Lidmaatmaatschap VSG (landelijke contactraad voor
sportzaken)

Bezuinigingsmogelijkheid

59

Verhuren accommodatie aan tennisvereniging Warffum betrof een bijdrage aan de bouw van de kantine ; in 2013 is
hiervan de laatste termijn ontvangen. Taak is vervallen!

Relevant in het kader van gewijzigde rol van
gemeenten vanuit de decentralisaties.

Bezuinigingsmogelijkheid
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0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Voorstel B&W

Verantw.

Voorgestelde rol

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

discussie

nee

HB

Faciliteren

60

Zwembaden

Belasting, verzekering, eigendom, subsidie ivm
eigendom zwembaden, huuropbrengsten

Regisseren

Beleidsvrijheid

61

Beheer en exploitatie van sportvelden

Energieverbruik, watervevrbruik, verzekering,
werkzaamheden ability, herstel vandalismeschade,
aanleg- en onderhoudkosten, innen van
huuropbrengsten

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Faciliteren

62

Uitvoering geven aan het project 'Boukemapark'

Reguleren

discussie

ja

HB

Reguleren

63

Faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in Eemsmond

Budget Stichting Culturele Raad; Open
Monumentendagen; Culturele Prijs; in stand houden
muziekverenigingen; structurele en eenmalige subsidies.

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

discussie

nee

HS

Faciliteren

64

Eenmalig budget voor onderhoud en nieuwe kunst in
openbare ruimte

Commissie Kunst in Openbare Ruimte gaat over de
bestemming van het budget. Contract met Werk op
Maat voor inspectie van de kunst in openbare Ruimte.

Regisseren

Beleidsvrijheid

HS

Faciliteren

65

Uitvoering van nota's Kunst in Openbare Ruimte, Kunst en
Cultuur en Cultuurhistorisch erfgoed

Onder andere subsidies diverse eenmalige projecten

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HS

Faciliteren

66

Structurele subsidie molen De Goliath

Dit is de enige molen die niet in eigendom is van de
gemeente.

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HS

Faciliteren

67

Steunen van musea

Regisseren

discussie

nee

HS

Faciliteren

68

Beheer en exploitatie van diverse complexen (molens,
scouting e.d.)

Belastingen, waterverbruik, verzekering, kosten
vrijwilligers en subsidies, huuropbrengsten

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Faciliteren

69

Inspecteren en onderhouden van speeltoestellen

Regisseren

Beleidsvrijheid

70

Stimuleren d.m.v. subsidiëring dat speeltuinverenigingen
klein onderhoud uitvoeren
Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk

Er moeten veilige speeltoestellen in de openbare ruimte
staan.
Van de subsidie moet klein onderhoud worden
bekostigd.

Regisseren

71

Je zou kunnen discussiëren over eventueel
afstoten.

Keuze fracties

dit budget is nog 1 x in 2015 (zie nota Kunst in
Openbare Ruimte en nota Kunst en Cultuur)

Gemeente is aansprakelijk.

nee

ja

HB

Beleidsvrijheid

nee

HS

Faciliteren

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Faciliteren

Uitvoeren wet kinderopvang
Registreren van kindvoorzieningen in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Inspecteren van kindvoorzieningen
Beheer en exploitatie van de peuterspeelzalen in Warffum en
Uithuizen

Handhaven kinderopvang
Bijhouden register LRKP

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beïnvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beïnvloedbaar

ja
ja

HB
HB

Gemandateerd aan GGD
energieverbruik,belastingen, zuiverlingslasten,
waterverbruik, huuropbrengst

Regisseren
Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beïnvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
nee

HB
HB

Faciliteren

76

Beheer en exploitatie van de kinderopvang Uithuizen

energieverbruik,belastingen, zuiverlingslasten,
waterverbruik, huuropbrengst

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

discussie

HB

Faciliteren

77

Inhuur jeugd- en jongerenwerk

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

72
73
74
75

jaarcontract tot 2016; daarna onderdeel
Jeugdzorg (3 D's: transformatie jeugdzorg)

ja

nee

HB
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

60

Zwembaden

Discussie privatisering of verkoop
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'. Op dat
moment verliest de gemeente de regie.
Risico: afnemende staat van onderhoud met
risico dat object uiteindelijk in slechte staat
weer aan de gemeente terug gegeven wordt.

Volledig privatiseren betekent waarschijnlijk Geen, tenzij voorzieningen wegvallen.
dat de tarieven flink stijgen, waardoor de
voorziening niet meer voor iedereen
toegankelijk is. Het zwembad is niet
rendabel.

61

Beheer en exploitatie van sportvelden

Discussie privatisering of verkoop
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'. Op dat
moment verliest de gemeente de regie.
Risico: afnemende staat van onderhoud met
risico dat object uiteindelijk in slechte staat
weer aan de gemeente terug gegeven wordt.

Bij overlaten verliest de gemeente de regie.
Bij privatisering moeten tarieven omhoog
en kosten onderhoud e.d. omlaag om
kostendekkend te kunnen opereren.
Risico: Afnemende staat van onderhoud
met risico dat de velden uiteindelijk in
slechte staat weer aan de gemeente terug
gegeven wordt.

De sportvelden zijn niet kostendekkend.
Personele consequenties
Indien gemeente later (zie risico) de velden
in slechte staat terug krijgt zijn de kosten
hoog om de velden weer in goede staat te
krijgen.

62

Uitvoering geven aan het project 'Boukemapark'

Er zal rekening gehouden worden met een
meer sobere uitvoering van het project.

63

Faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in Eemsmond

Als er geen subsidie meer wordt verstrekt
wordt de leefbaarheid negatief beinvloed.
De kosten van activiteiten gaan omhoog.

De gemeente heeft geen uitgaven meer
aan het verstrekken van subsidies.

Personele consequenties

64

Eenmalig budget voor onderhoud en nieuwe kunst in
openbare ruimte

Als er geen subsidie meer wordt verstrekt
wordt de leefbaarheid negatief beinvloed.
De kosten van activiteiten gaan omhoog.

De gemeente heeft geen uitgaven meer
aan het verstrekken van subsidies.

Personele consequenties

65

Uitvoering van nota's Kunst in Openbare Ruimte, Kunst en
Cultuur en Cultuurhistorisch erfgoed

Als er geen subsidie meer wordt verstrekt
wordt de leefbaarheid negatief beinvloed.
De kosten van activiteiten gaan omhoog.

De gemeente heeft geen uitgaven meer
aan het verstrekken van subsidies.

Personele consequenties

66

Structurele subsidie molen De Goliath

Als er geen subsidie meer verstrekt wordt
kan dit gevolgen hebben voor het
onderhoud en de staat van de molen.
Terwijl molens worden gezien als
beeldbepalend.

De gemeente heeft geen uitgaven meer
aan het verstrekken van subsidies.

67

Steunen van musea

Sterke relatie met toerisme en recreatie

68

Beheer en exploitatie van diverse complexen (molens,
scouting e.d.)

Discussie privatisering of verkoop
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'. Op dat
moment verliest de gemeente de regie.
Risico: afnemende staat van onderhoud met
risico dat object uiteindelijk in slechte staat
weer aan de gemeente terug gegeven wordt.

69

Inspecteren en onderhouden van speeltoestellen

70

Stimuleren d.m.v. subsidiëring dat speeltuinverenigingen
klein onderhoud uitvoeren
Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk

71

72
73
74
75

Hierbij zal de samenhang worden gezocht
met de andere beleidsterreinen, zoals
aangegeven door de raad.

Beheer en exploitatie van de kinderopvang Uithuizen

77

Inhuur jeugd- en jongerenwerk

Bij overlaten verliest de gemeente de regie.
Risico: Afnemende staat van onderhoud
met risico dat de complexen uiteindelijk in
slechte staat weer aan de gemeente terug
gegeven wordt.

Personele consequenties

Bij overlaten verliest de gemeente de regie.
Risico: Afnemende staat van onderhoud
met risico dat de accommodaties
uiteindelijk in slechte staat weer aan de
gemeente terug gegeven wordt.

Personele consequenties

Bij overlaten verliest de gemeente de regie.
Risico: Afnemende staat van onderhoud
met risico dat de accommodaties
uiteindelijk in slechte staat weer aan de
gemeente terug gegeven wordt.

Personele consequenties

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden
door marktwerking is een optie.

Uitvoeren wet kinderopvang
Registreren van kindvoorzieningen in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Inspecteren van kindvoorzieningen
Beheer en exploitatie van de peuterspeelzalen in Warffum en Discussie privatisering of verkoop
Uithuizen
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'. Op dat
moment verliest de gemeente de regie.
Risico: afnemende staat van onderhoud met
risico dat object uiteindelijk in slechte staat
weer aan de gemeente terug gegeven wordt.

76

Personele consequenties

Discussie privatisering of verkoop
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'. Op dat
moment verliest de gemeente de regie.
Risico: afnemende staat van onderhoud met
risico dat object uiteindelijk in slechte staat
weer aan de gemeente terug gegeven wordt.
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

78

Kosten die verband houden met JAP en JOP
jeugdactiviteiten, jeugdsoos

79

Toelichting op taken

Onderhoudsovereenkomsten voor JAP,
huurovereenkomsten voor JOP, digitale jeugdraad,
subsidie kinderspeelweken, jeugdsozen

Huidige rol

Kader

Regisseren

beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

Subsidie, exploitatie, bestuursondersteuning en eigendom
jongerencentrum Uithuizen

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

80

Subsidie bureau HALT en slachtofferhulp

Regisseren

81

Beheer en exploitatie club-, buurt- en jeugdhuizen

Beveiliging, energieverbruik, belastingen,
zuiveringslasten, waterverbruik, verzekering, aankoop
plantmateriaal, huuropbrengsten incidenteel en
structureel en uitvoering investeringswerk

82

Beheer en exploitatie club-, buurt- en jeugdhuizen

83
84

Uitvoering geven aan jeugdzorg (o.b.v. de decentralisatie)
Beheer en exploitatie sportgebouwen

Overige toelichting

onderhoudscontracten, en
huurovereenkomsten om jongeren een plek te
bieden in voorzieningen
huurovereenkomst met stichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol

nee

HB

Uitbesteden

nee

HB

Faciliteren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Faciliteren

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

HB

Faciliteren

Onderhoud en opleiding voor gebruik AED's

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Decentralisatie Jeugdzorg
Schoonmaak, pachten, energieverbruik, waterverbruik,
belastingen, verzekeringen, onderhoud machines,
reiniging- en schoonmaakkosten, onderhoud materialen,
kapitaallasten, huuropbrengsten incidenteel en
structureel

Regisseren
Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

Een deel wettelijk verplicht en een deel
beleidsvrijheid.
3D's
Beleidsvrijheid t.a.v. het beheren en exploiteren
van sportgebouwen; wel de verplichting om
onderwijs te voorzien van sportmogelijkheden

nee

ja
ja
discussie

HB

ja

HB
HB

Faciliteren
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

78

Kosten die verband houden met JAP en JOP
jeugdactiviteiten, jeugdsoos

Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.

79

Subsidie, exploitatie, bestuursondersteuning en eigendom
jongerencentrum Uithuizen

Bij overlaten verliest de gemeente de regie.
Bij privatisering moeten tarieven omhoog
en kosten onderhoud e.d. omlaag om
kostendekkend te kunnen opereren.
Risico: Afnemende staat van onderhoud
met risico dat object uiteindelijk in slechte
staat weer aan de gemeente terug gegeven
wordt.

Personele consequenties

80

Subsidie bureau HALT en slachtofferhulp

81

Beheer en exploitatie club-, buurt- en jeugdhuizen

Discussie privatisering of verkoop
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'. Op dat
moment verliest de gemeente de regie.
Risico: afnemende staat van onderhoud met
risico dat object uiteindelijk in slechte staat
weer aan de gemeente terug gegeven wordt.
Door te investeren in bestuurskosten
ontwikkel je een capabel bestuur wat de
exploitatie waarborgt.
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten. Het college stelt voor deze taak
goed te evalueren.
Discussie privatisering of verkoop
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'. Op dat
moment verliest de gemeente de regie.
Risico: afnemende staat van onderhoud met
risico dat object uiteindelijk in slechte staat
weer aan de gemeente terug gegeven wordt.

Bij overlaten verliest de gemeente de regie.
Bij privatisering moeten tarieven omhoog
en kosten onderhoud e.d. omlaag om
kostendekkend te kunnen opereren.
Risico: Afnemende staat van onderhoud
met risico dat object uiteindelijk in slechte
staat weer aan de gemeente terug gegeven
wordt.

Personele consequenties

82

Beheer en exploitatie club-, buurt- en jeugdhuizen

83
84

Uitvoering geven aan jeugdzorg (o.b.v. de decentralisatie)
Beheer en exploitatie sportgebouwen

Discussie privatisering of verkoop
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'. Op dat
moment verliest de gemeente de regie.
Risico: afnemende staat van onderhoud met
risico dat object uiteindelijk in slechte staat
weer aan de gemeente terug gegeven wordt.

Bij overlaten verliest de gemeente de regie.
Bij privatisering moeten tarieven omhoog
en kosten onderhoud e.d. omlaag om
kostendekkend te kunnen opereren.
Risico: Afnemende staat van onderhoud
met risico dat object uiteindelijk in slechte
staat weer aan de gemeente terug gegeven
wordt.

De sportgebouwen zijn nooit
kostendekkend. Gemeente heeft wel
zorgplicht onderwijs en houdt dus
produktbelang. Indien gemeente later (zie
risico) het gebouw in slechte staat terug
krijgt zijn de kosten hoog om het gebouw
weer in goede staat te krijgen.

Personele consequenties
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol

Bestuurszaken
85
86
87

Uitoefenen van de functie van een raadslid
Vergoeden van reis- en verblijfkosten aan raadsleden
Vergoeden van studiekosten voor/aan raadsleden

88
89
90

Mogelijk maken van fractieondersteuning
Onderzoek rekenkamercommissie als controlerende
bevoegdheid van de raad
Live uitzending en videonotulering raadsvergaderingen

91

Ondersteuning bij het uitoefenen van het raadswerk

92

Vergoeden van onvoorziene uitgaven van de raad

93
94

Uitkeren van een vergoeding aan raadsfracties
Uitoefenen van de functie van burgemeester en wethouder

95

Afdekken aansprakelijkheid B&W en risico's m.b.t.
arbeidsongeschiktheid
Lidmaatschap burgemeesterskring,
Ned.Burgemeestersgenootschap, Wethoudersvereniging, de
Commerciële Club
Vergoeden van reis- en verblijfkosten aan B&W
Instandhouden voorziening voor de pensioenverplichtingen
richting (ex-) wethouders

96

97
98

Reguleren
Reguleren
Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja
discussie

Middels fractieassistenten

Reguleren
Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja

MvB
MvB

Vastleggen van vergaderingen is verplicht; de wijze
waarop staat de gemeente vrij.
Digitaal werken en vergaderen

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

MvB

Faciliteren

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

MvB

Faciliteren

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja

MvB
MvB

Reguleren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Reguleren

Beleidsvrijheid

ja

MvB

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja

MvB
MvB

Reguleren
Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
ja

MvB
MvB

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

MvB

Er kunnen keuzes gemaakt worden t.a.v. aantal
wethouders en deeltijdfactor

Betreft belangenbehartiging,
deskundigheidsbevordering, collegiale contacten

Je dient als gemeente te voorzien in de
pensioenverplichting; dit kan ook middels een
pensioenverzekeraar.

nee

MvB
MvB
MvB

99
100

Uitoefenen van de functie van gemeentesecretaris
Belangenbehartiging door de VNG, VGG en VGS

101

Berekenen van bestuurderspensioenen

102

Instandhouden/stimuleren samenwerkingsverband met
Borkum
Behartigen internationale belangen bij grensoverschrijdende
samenwerking (Eems-Dollard Regio)

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

MvB

Behartigen gezamenlijke belangen rond ontwikkelingen
Waddenzee
Inzet griffie ter ondersteuning van de raad

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

MvB

Reguleren
Regisseren
Regisseren

Beleidsvrijheid
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja
ja

MvB
TB
MvB

103

104
105
106
107
108
109

Betreft belangenbehartiging en
deskundigheidbevordering
Contract met Raet voor het uitvoeren van de
berekeningen; voor zelf uitvoeren ontbreekt formatie en
deskundigheid

griffier en medewerker griffie (formatieomvang is
beïnvloedbaar)
Deelname beroepsvereniging en studiekosten griffie en raad kennisoverdracht, belangenbehartiging en
deskundigheidsbevordering
Vergoeden van reis- en verblijfkosten aan griffie
Jaarrekeningcontrole door accountant
Leveren van een financiële bijdrage aan de brandweerzorg
IN VRG verband geregeld
en repressie

110

Zorgdragen voor een goede huisvesting voor de brandweer

Energiekosten, belastingen, zuiveringslasten,
verzekeringen, internet- en telefoonaansluitingen etc.

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

111
112

Uitvoering geven aan en bemensen van crisisorganisatie
Inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's)

Regisseren
Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

113

Financieel bijdragen aan informatieverstrekking/-halen bij
burgers nav incidenten (vermissingen, overvallen)

Bemensen Gemeentelijke Kolom Groningen
BOA is op zich niet wettelijk verplicht, maar een aantal
taken die worden uitgevoerd daarentegen weer wel. Er is
sprake van zekere beleidsvrijheid.
Per 2016 wordt de structuur aangepast en herverdeling
taken; dit betreft de kosten voor Burgernet

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

114

Terugkeer ex gedetineerde, huisverbod, overige wettelijk
verplichte taken voor burgemeester
Afdracht naar andere organisaties waarin wordt
samengewerkt (keten) op het gebied van openbare orde en
veiligheid
Uitvoeren van onderzoeken in het kader van openbare orde
en veiligheid, bijdrage RIEC (Regionaal informatie- en
expertisecentrum, o.a.: Bibob, bestuurlijk advies)
Organiseren van lijkschouwing via de GGD
Opvang van zwerfdieren
Uitvoeren van onderzoek in het kader van handhavingszaken
(veelal extern)

Reguleren
Veiligheidshuis, hulpverleningsinstellingen, politie,
veiligheidsregio

115

116

117
118
119

minimaal beïnvloedbaar: controle brandveilig
gebruik is beinvloedbaar op grond van risico
inventarisatie
Naar verwachting gaat ook deze
'brandweertaak' in 2015 over naar de VRG. Op
dit moment is het niet meer beïnvloedbaar.

discussie

nee

ja

HS

MvB

ja
ja

MvB
MvB

nee

MvB

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

MvB

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

MvB

Integraal veiligheidsbeleid, veiligheidsmonitor

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

MvB

Opdrachtverlening (ook via politie)

Regisseren
Regisseren
Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja
ja

MvB
MvB
MvB

In sommige gevallen noodzakelijk om bewijs te leveren

Faciliteren

Faciliteren

Faciliteren

Overlaten

Faciliteren
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Bestuurszaken
85
86
87

Uitoefenen van de functie van een raadslid
Vergoeden van reis- en verblijfkosten aan raadsleden
Vergoeden van studiekosten voor/aan raadsleden

88
89
90

Mogelijk maken van fractieondersteuning
Onderzoek rekenkamercommissie als controlerende
bevoegdheid van de raad
Live uitzending en videonotulering raadsvergaderingen

91

Ondersteuning bij het uitoefenen van het raadswerk

92

Vergoeden van onvoorziene uitgaven van de raad

93
94

Uitkeren van een vergoeding aan raadsfracties
Uitoefenen van de functie van burgemeester en wethouder

95

Afdekken aansprakelijkheid B&W en risico's m.b.t.
arbeidsongeschiktheid
Lidmaatschap burgemeesterskring,
Ned.Burgemeestersgenootschap, Wethoudersvereniging, de
Commerciële Club
Vergoeden van reis- en verblijfkosten aan B&W
Instandhouden voorziening voor de pensioenverplichtingen
richting (ex-) wethouders

96

97
98

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

99
100

Uitoefenen van de functie van gemeentesecretaris
Belangenbehartiging door de VNG, VGG en VGS

101

Berekenen van bestuurderspensioenen

102

Instandhouden/stimuleren samenwerkingsverband met
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
Borkum
effecten.
Behartigen internationale belangen bij grensoverschrijdende
samenwerking (Eems-Dollard Regio)

103

105

Behartigen gezamenlijke belangen rond ontwikkelingen
Waddenzee
Inzet griffie ter ondersteuning van de raad

106

Deelname beroepsvereniging en studiekosten griffie en raad

107
108
109

Vergoeden van reis- en verblijfkosten aan griffie
Jaarrekeningcontrole door accountant
Leveren van een financiële bijdrage aan de brandweerzorg
en repressie

110

Zorgdragen voor een goede huisvesting voor de brandweer

111
112

Uitvoering geven aan en bemensen van crisisorganisatie
Inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's)

113

Financieel bijdragen aan informatieverstrekking/-halen bij
burgers nav incidenten (vermissingen, overvallen)

114

Terugkeer ex gedetineerde, huisverbod, overige wettelijk
verplichte taken voor burgemeester
Afdracht naar andere organisaties waarin wordt
samengewerkt (keten) op het gebied van openbare orde en
veiligheid
Uitvoeren van onderzoeken in het kader van openbare orde
en veiligheid, bijdrage RIEC (Regionaal informatie- en
expertisecentrum, o.a.: Bibob, bestuurlijk advies)
Organiseren van lijkschouwing via de GGD
Opvang van zwerfdieren
Uitvoeren van onderzoek in het kader van handhavingszaken
(veelal extern)

104

115

116

117
118
119

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

De huisvesting van de brandweer gaat als
taak over naar de Veiligheidsregio (naar
alle waarschijnlijkheid).

De bijdrage aan de Veiligheidsregio zal
Personele consequenties
toenemen; het eigen beschikbaar budget
voor huisvestingskosten van de brandweer
zal hiervoor worden ingezet. Het is nog
onduidelijk of dit volledig budgetneutraal zal
uitvallen.

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

120

Opdrachtverlening, coördinatie en monitoring van VTH-taken
aan Werkorganisatie Deal
Opdrachtverlening, coördinatie en monitoring van VTH-taken
aan Omgevingsdienst Groningen

121

Toelichting op taken

Gemeente is bevoegd gezag voor vergunningen en
toezicht, handhaving
Gemeente is bevoegd gezag voor vergunningen en
toezicht, handhaving

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Voorgestelde rol
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

120

Opdrachtverlening, coördinatie en monitoring van VTH-taken
aan Werkorganisatie Deal
Opdrachtverlening, coördinatie en monitoring van VTH-taken
aan Omgevingsdienst Groningen

121

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Toelichting op taken

Huidige rol

In de dorpen in Eemsmond vinden weekmarkten plaats
en daarnaast enkele braderiën. Dit wordt geregisseerd
door de marktmeester.
Budget voor projecten, zoals: Loket Levende Dorpen,
het loket van de Dialoogtafel, Kiek over Diek, uitkijktoren
in de Eemshaven, EDR- en Waddenfondsprojecten,
POP-projecten, bovenregionale projecten (bijv. Interreg,
Leader, Sev etc. voor plattelandsontwikkeling.
Voorbeelden hiervan zijn: Ouderen in beeld, Wierden en
Terpenproject, Waddenwandelen, Open kerken etc.)

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

nee

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

discussie

De gemeente heeft in DEAL verband op basisniveau
prestatieafspraken opgesteld voor het gezamenlijk
promoten van het toerisme. De Top van Groningen voert
dit uit samen met Marketing Groningen. Gemeente
houdt in DEAL verband regie hierop.
Voor de uitvoering van het toeristisch beleid zoals
lidmaatschap Internationale Dollard Route, het houden
van toeristische cafe's en maken van arrangementen
voor toerisme, bebording van de IDR route,
ondersteuning van promotie van Fiets rond in
Eemsmond, industrieel toerisme Eemshaven etc. Ook
de promotie van Waddenzee werelderfgoed wordt hieruit
betaald. Het incidentele bedrag van €25.000 is bedoeld
voor de uitkijktoren in de Eemshaven.

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

nee

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

discussie

discussie

Kader

Overige toelichting

Voorgestelde rol

Economie en Maatschappij
122

Organiseren van straatmarkten in de dorpen

123

Regie en advisering over Europese projecten en
cofinanciering door de gemeente

124

Regietaak op Marketing Groningen en Top van Groningen

125

Regie en advisering toerisme

126

Regie en advisering Waddenfonds projecten en
cofinanciering door gemeente.

De gemeente reserveert structureel geld voor
lidmaatschap Waddenfonds.

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

127

Mogelijk maken van deelname aan diverse economische
activiteiten

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Faciliteren

128

Aanvullende bijdrage aan de handelsvereniging Uithuizen
(bovenop de bijdrage gehaald uit de reclamebelasting)
Doorstorten van de bijdrage uit reclamebelasting aan de
handelsvereniging Uithuizen om hiermee activiteiten te
stimuleren in Uithuizen
Centrumontwikkelingen
Advisering over de GR Groningen Seaports
Gemeentelijke bijdrage aan diverse activiteiten uitgevoerd
door het EZ bureau

Handelskring Warffum, Handelsver. Noord,
promotiedagen met DEAL-gemeenten en Groningen
Seaports, fleurig groen, Delfsail, diverse overige econ.
kosten
Vrijwillige bijdrage gemeente voor reclamebelasting,
door de raad ingesteld, tbv ondernemersfonds
Vrijwillige bijdrage gemeente voor reclamebelasting,
door de raad ingesteld, tbv ondernemersfonds

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

nee

MvB

Faciliteren

nee

MvB

Faciliteren

Uithuizen, Uithuizermeeden, Warffum

Regisseren
Reguleren
Regisseren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

ja
ja
discussie

MvB
HB
MvB

Uitbesteden

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

ja

MvB

nee

MvB

Faciliteren

129

130
131
132

133
134

Salariskosten, huurkosten, reiskosten, studiekosten en
overige kosten t.b.v. hoofd en medewerkers EZ bureau
Het innen van stageld van de weekmarkten. Dus de
bijdragen die marktkooplieden betalen aan de gemeenten.

Samen met de DEAL gemeenten en de provincie voert
Eemsmond het EZ werk vwb de bovenlokale taken uit.
De DAL gemeenten hebben de lokale economietaken
ook ondergebracht in het EZ bureau. Eemsmond is
penvoerder voor de 4 gemeenten en de provincie.

Niet kostendekkend.

135

Toerekenen van rentelasten over deelnemingen in
nutsbedrijven

136

Innen van rente en dividenden van nutsbedrijven

137

Financieel bijdragen aan ontwikkelingswerk

138

Beheer en exploitatie gemeentelijk recreatieve voorzieningen Energieverbruik, belastingen, verzekeringen,
(hertenkampen)
vandalismeschade, subsidie
Stimuleren van openluchtrecreatie
Diverse stimuleringssubsidies o.a. oranjeverenigingen

139

Regisseren

Reguleren

nee

MvB

Faciliteren

MvB

Faciliteren

TB

Uitbesteden

nee

TB

Uitbesteden

nee

HS

Uitbesteden

ja

Reguleren

Beleidsvrijheid

Minimaal beïnvloedbaar; eventuele verkoop
van aandelen (en daarmee afstoten van
deelnemingen) leidt tot minder kapitaallasten,
maar ook tot minder structurele inkomsten.

nee

TB

Reguleren

Vanuit onze overheidsrol zijn in het verleden aandelen in
een nutsbedrijf gekocht.

Reguleren

Beleidsvrijheid

Minimaal beïnvloedbaar; eventuele verkoop
van aandelen levert incidenteel een bedrag op,
maar leidt tot minder structurele inkomsten.

nee

TB

Reguleren

Het betreft hier de keuze van een bijdrage voor
ontwikkelingswerk. Deze wordt de laatste jaren ingevuld
door de aankoop van Oikokrediet, maar kan ook worden
aangewend als bijdrage bij rampen ergens in de wereld.

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

HS

Faciliteren

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Faciliteren

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

HS

Faciliteren

nee
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Economie en Maatschappij
122

Organiseren van straatmarkten in de dorpen

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

123

Regie en advisering over Europese projecten en
cofinanciering door de gemeente

De regie ligt momenteel binnen de ambtelijke
organisatie; zou extern ondergebracht
kunnen worden (bijv. EZ-bureau). Huidige rol
is ook uitbesteden.

124

Regietaak op Marketing Groningen en Top van Groningen

De regie ligt momenteel binnen de ambtelijke
organisatie; zou extern ondergebracht
kunnen worden (bijv. EZ-bureau). Huidige rol
is ook uitbesteden. Geen wijziging in effecten.

125

Regie en advisering toerisme

De regie ligt momenteel binnen de ambtelijke
organisatie; zou extern ondergebracht
kunnen worden (bijv. EZ-bureau). Huidige rol
is ook uitbesteden. Geen wijziging in effecten.

126

Regie en advisering Waddenfonds projecten en
cofinanciering door gemeente.

De regie ligt momenteel binnen de ambtelijke
organisatie; zou extern ondergebracht
kunnen worden (bijv. EZ-bureau). Huidige rol
is ook uitbesteden. Geen wijziging in effecten.

127

Mogelijk maken van deelname aan diverse economische
activiteiten

Huidige rol is ook faciliteren.

128

Aanvullende bijdrage aan de handelsvereniging Uithuizen
(bovenop de bijdrage gehaald uit de reclamebelasting)
Doorstorten van de bijdrage uit reclamebelasting aan de
handelsvereniging Uithuizen om hiermee activiteiten te
stimuleren in Uithuizen
Centrumontwikkelingen
Advisering over de GR Groningen Seaports
Gemeentelijke bijdrage aan diverse activiteiten uitgevoerd
door het EZ bureau

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

129

130
131
132

133
134

Salariskosten, huurkosten, reiskosten, studiekosten en
overige kosten t.b.v. hoofd en medewerkers EZ bureau
Het innen van stageld van de weekmarkten. Dus de
bijdragen die marktkooplieden betalen aan de gemeenten.

Bezuinigingsmogelijkheid

Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten. Voorstel: tarieven opnieuw
beoordelen
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

135

Toerekenen van rentelasten over deelnemingen in
nutsbedrijven

136

Innen van rente en dividenden van nutsbedrijven

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

137

Financieel bijdragen aan ontwikkelingswerk

Hierbij willen we zoeken naar een andere
methodiek om deze taak in te vullen.

138

Beheer en exploitatie gemeentelijk recreatieve voorzieningen Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
(hertenkampen)
effecten.
Stimuleren van openluchtrecreatie
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

139

Bezuinigingsmogelijkheid
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

140

Onderzoek naar fraudezaken (boven € 50.000)

Zaken van af € 50,000 gaat naar de Soc. Recherche
voor strafrechtelijk onderzoek. Omdat er bijna geen
grote zaken zijn, ondersteunt de SR Groningen nu bij
handhaving voor 1 dag per week. Bij een nieuw contract
met de SR kijken we kritisch naar de benodigde inzet en
wordt dit afgestemd in BMWE-verband.

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

141

Verstrekken van bijstandsuitkeringen

Algemene bijstand

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

142

Ontvangen van bijdragen van het Rijk voor
bijstandsuitkeringen vanuit de wet BUIG
Innen van aflossing van eerder verstrekte bijstandleningen
aan cliënten
Bijstandsverlening d.m.v. het verstrekken van een lening
(krediethyptheek) met als onderpand de overwaarde van de
woning van de cliënt
Innen van de aflossing en rente over krediethypotheken

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

Reguleren

Beleidsvrijheid

Reguleren

Beleidsvrijheid

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

143
144

145

Er is een overwaarde van de eigen woning boven de
vermogenvrijlating.

148

Verstrekken van Zakgeld aan inwoners die verblijven in een
instelling
Advisering aan de gemeente in het kader van
bijstandsverlening aan zelfstandige of ex zelfstandige
Bijstandsverlening aan zelfstandige of ex zelfstandige

149

Lening aan zelfstandige cq ex zelfstandige

150

Ontvangen van een rijksvergoeding o.b.v. de BBZ
(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) voor advieskosten, budgeten declaratiedeel
Innen van aflossing en rente over leenbijstand door de
zelfstandige/ex zelfstandige
Verstrekken van uitkeringen aan oudere arbeidsongeschikte Komt binnen via het werkplein. Zelfde traject als voor alg
werknemers cf Wet IOAW
bijstand. Het vermogen wordt niet meegenomen voor
het vast recht.
Advisering aan de gemeente over bijstandsverlening aan
voormalig zelfstandigen
Bijstandsverstrekking aan voormalige zelfstandigen cf Wet
Idem als BBZ
IOAZ
Financiële bijdragen aan de Werkvoorzieningschap en Werk Het werkvoorzieningschap, GR ability voert voor o.a.
op Maat
Eemsmond de WSW uit. Hiervoor ontvangen we een
bijdrage van het Rijk en betalen een vaste
verliesbijdrage. Daarnaast vindt afhankelijk van de
begroting een raming van de verliesbijdrage plaats.
Subsidieverstrekking aan Op Roakeldais (vergoeding voor
Conform de begroting en de afspraken met Op
WSW medewerker)
Roakeldais is er een bijdrage geraamd tbv van het 50 jr
bestaan van de st. en de kosten van de organisatie na
de pensionering van administratief medewerker (was
detachering WSW)
Deskundigheidsbevordering / kennis opdoen in het kader van Abonnementen van Divosa en Schulinck tbv afd Soza
de bijzondere bijstandsverlening
Advisering aan de gemeente over bijzondere bijstand
Dekken van kosten van klanten van bijzondere aard.

146
147

151
152

153
154
155

156

157
158

Aanvragen voor mensen die in een instelling zitten.
Wordt door de zorgconsulent behandeld.

Idem als algemene bijstand, maar dan voor de
zelfstandige of ex- zelfstandige. Advies wordt gevraagd
aan het IMK.
Opstart danwel instandhoudingskosten van het bedrijf

159

Bijzondere bijstandverlening aan bijstandsklanten en
inwoners tot 110% van het minimum inkomen

160

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

161

Verstrekking van bijzondere bijstand in de vorm van een
lening.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan minima

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

162

Subsidie WWB cliëntenraad

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

163

Innen van aflossing van de lening verstrekt als bijzondere
bijstand
Instandhouden van WIW ID banen

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

Regisseren
Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

164
165
166

167

Re-integratie en scholing van cliënten o.b.v. de
Participatiewet (participatiebudget)
Handhaving van het behalen van het inburgeringsexamen en
organiseren van alfabetiseringstrajecten voor nieuwe
inburgeraars
Verstrekken van woonvoorzieningen aan inwoners met een
beperking

Individuele inkomenstoeslag, individuele bijzondere
bijstand (specifieke gevallen met bijzondere
noodzakelijke omstandigheden).

Bij HHC, Hoogelandmuseum en Menkemaborg

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

ja

SH

Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.

ja

SH

ja

SH

ja

SH

ja

SH

Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.

ja

SH

ja

SH

ja

SH

ja

SH

Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.

ja

SH

ja

SH

Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.

ja

SH

ja

SH

Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.

ja

SH

ja

SH

ja

SH

nee

HS

Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.

ja

SH

ja

SH

ja

SH

Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.

ja

SH

ja

SH

ja

SH

ja

SH

nee

SH

ja

SH

ja

SH

ja

SH

Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.
Uitvoeringsstructuur in BMWE verband is in
ontwikkeling.

Voorgestelde rol

Overlaten
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

140

Onderzoek naar fraudezaken (boven € 50.000)

141

Verstrekken van bijstandsuitkeringen

142

Ontvangen van bijdragen van het Rijk voor
bijstandsuitkeringen vanuit de wet BUIG
Innen van aflossing van eerder verstrekte bijstandleningen
aan cliënten
Bijstandsverlening d.m.v. het verstrekken van een lening
(krediethyptheek) met als onderpand de overwaarde van de
woning van de cliënt
Innen van de aflossing en rente over krediethypotheken

143
144

145

148

Verstrekken van Zakgeld aan inwoners die verblijven in een
instelling
Advisering aan de gemeente in het kader van
bijstandsverlening aan zelfstandige of ex zelfstandige
Bijstandsverlening aan zelfstandige of ex zelfstandige

149

Lening aan zelfstandige cq ex zelfstandige

150

Ontvangen van een rijksvergoeding o.b.v. de BBZ
(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) voor advieskosten, budgeten declaratiedeel
Innen van aflossing en rente over leenbijstand door de
zelfstandige/ex zelfstandige
Verstrekken van uitkeringen aan oudere arbeidsongeschikte
werknemers cf Wet IOAW

146
147

151
152

153
154
155

Subsidieverstrekking aan Op Roakeldais (vergoeding voor
WSW medewerker)

157

Deskundigheidsbevordering / kennis opdoen in het kader van
de bijzondere bijstandsverlening
Advisering aan de gemeente over bijzondere bijstand

159

Bijzondere bijstandverlening aan bijstandsklanten en
inwoners tot 110% van het minimum inkomen

160
161

Verstrekking van bijzondere bijstand in de vorm van een
lening.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan minima

162

Subsidie WWB cliëntenraad

163

Innen van aflossing van de lening verstrekt als bijzondere
bijstand
Instandhouden van WIW ID banen

164
165
166

167

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Advisering aan de gemeente over bijstandsverlening aan
voormalig zelfstandigen
Bijstandsverstrekking aan voormalige zelfstandigen cf Wet
IOAZ
Financiële bijdragen aan de Werkvoorzieningschap en Werk
op Maat

156

158

Maatschappelijke effecten

Na afloop van de huidige afspraken vervalt
de subsidie

Re-integratie en scholing van cliënten o.b.v. de
Participatiewet (participatiebudget)
Handhaving van het behalen van het inburgeringsexamen en
organiseren van alfabetiseringstrajecten voor nieuwe
inburgeraars
Verstrekken van woonvoorzieningen aan inwoners met een
beperking
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Verstrekken van hulpmiddelen aan inwoners met een
beperking
Uitvoeren van nieuwe Wmo-taken a.g.v. decentralisatie
Wmo/AWBZ
Beschikbaar stellen van huishoudelijke ondersteuning aan
inwoners met een beperking
Uitvoeren van nieuwe Wmo-taken m.b.t. dagbesteding en
begeleiding
Beschikbaar stellen van vervoer aan inwoners met een
beperking
Uitvoeren van de compensatieregeling a.g.v. de afschaffing
van de WTCG (wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten) en CER (compensatieregeling eigen risico)

Europese aanbesteding met 7 gemeenten, aanbesteed
aan RSR
Wordt nog nader ingevuld

174

Extra beschikbaar stellen van huishoudelijke ondersteuning
a.g.v. aanvullend rijksbeleid

175

Innen van eigen bijdagen oude en nw Wmo via het CAK

176

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

SH

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

Gelijk aan de andere Wmo voorziening wordt eerst
gekeken naar de eigen mogelijkheden.
Uitvoering in het kader van de regeling bijzondere
bijstand (via Menzis, aanvullende zorgverzekering). Voor
alle minima tot 110% van het minimum iInkomen.

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

Aanvraag bij het Rijk door de 7 gemeenten en de
instelling voor HH, landelijk € 50 mln voor 2015 en 2016.
Voor Eemsmond € 243,000 per jaar voor behoud van
banen bij de zorgaanbieders.
De wmo administraie geeft door aan het CAK hoeveel
hulp/ de voorziening kost. Op basis van het inkomen
bepaald het CAK de eigen bijdrage. Dit bedrag wordt
door het CAK weer gestort aan de gemeente.

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

Algemeen maatschappelijk werk

Wordt momenteel uitgevoerd door de MJD. De nieuwe
Wmo 2015 maakt dat je heel anders naar
maatschappelijke ondersteuning moet gaan kijken.
Vroeg erbij, meer aan de voorkant, kortdurend, met
behulp van het sociaal netwerk en mantelzorgers, etc.
Dat betekent dat je in het kader van de
kerntakendiscussie niet op de oude Wmo moet afgaan
en kunt bezien op welke wijze je de middelen effectiever
en efficienter kan inzetten aan de voorkant en daardoor
bespaard op duurdere ondersteuning aan de achterkant.

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

177
178

Kennisbevordering maatschappelijke dienstverlening
Begeleiding van nieuwkomers/statushouders door MJD

Regisseren
Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja

SH
SH

179

Bestrijding armoede via diverse regelingen

Abonnement Khonraad
Eemsmond heeft als taak woonruimte te bieden aan
nieuwkomers/statushouders. Om deze mensen te
ondersteunen huurt ze hiervoor de MJD in.
Middelen zijn opgenomen in het minimabeleid
Hoogeland en is medio december 2014 voorgelegd aan
het college. Uitvoering vindt plaats in 2015 (BMWE).
Voor de klanten van Eemsmond wordt er fors bezuinigd,
doordat de categoriale regelingen zijn afgeschaft.

Regisseren

Beleidsvrijheid

180

Schuldhulpverlening via GR Volkskredietbank (VKB)

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

181

Uitvoering Wmo (mantelzorgondersteuning,
burgerparticipatie, ondersteuning vrijwilligers, waaronder
huisverbod, huiselijk geweld, antidiscriminatie-voorziening

Opgenomen in de wet gemeentelijke
schuldhulpverlening, waarbij er aan kostenbeheersing
wordt gedaan.
De nieuwe Wmo 2015 maakt dat je heel anders naar
maatschappelijke ondersteuning moet gaan kijken.
Vroeg erbij, meer aan de voorkant, kortdurend, met
behulp van het sociaal netwerk en mantelzorgers, etc.
Dat betekent dat je in het kader van de
kerntakendiscussie niet op de oude Wmo kunt afgaan
en kunt bezien of je de middelen effectiever en
efficienter kan inzetten aan de voorkant en daardoor
bespaard op duurdere ondersteuning aan de achterkant.

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

182

Beleidsvrijheid

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

184

Uitvoering diverse Wmo zaken

Subsidies voor bewegen/sport voor ouderen/ex
hartpatiënten en EHBO
Jaarlijks vindt er een klanttevredenheidsonderzoek
plaats voor de uitvoering van de Wmo
Klus en dienst Werk Op Maat, vrijwilligersvacaturebank

Regisseren

183

Subsidiesverstrekking in het kader van de Wmo, diverse
activiteiten
Klanttevredenheidonderzoek Wmo

Regisseren

185

187

Subsidieverlening aan Wmo-adviesraad

188

Stimuleren om ouderen actief te houden

Inhuur SHG Groningen Toevluchtsoord RAAK/meldcode
training
De HO wordt aanbesteed met de G7, de kosten worden
hierbij verdeeld over de 7 gemeenten.
De Wmo adviesraad kan jaarlijks subsidie aanvragen
voor de uitvoering van haar taken.
stimuleringssubisdie tbv eenmalige projecten o.a. Meer
bewegen voor ouderen

Regisseren

186

Subsidiëren van vorming, training en advies t.b.v. RAAK
(tegengaan kindermishandeling en huiselijk geweld)
Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid

189

Subsidiëring en beschibkaar stellen van ruimte aan
steunstee Roodeschool

168
169
170
171
172
173

discussie

discussie

nee

ja

SH

SH

Uitbesteden

Faciliteren

SH

discussie

nee

SH

Faciliteren

discussie

nee

SH

Faciliteren

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

Regisseren

nee

Voorgestelde rol

ja

SH

ja

SH
SH

Faciliteren

SH

Faciliteren

nee
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Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

168
169
170
171
172
173

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Verstrekken van hulpmiddelen aan inwoners met een
beperking
Uitvoeren van nieuwe Wmo-taken a.g.v. decentralisatie
Wmo/AWBZ
Beschikbaar stellen van huishoudelijke ondersteuning aan
inwoners met een beperking
Uitvoeren van nieuwe Wmo-taken m.b.t. dagbesteding en
begeleiding
Beschikbaar stellen van vervoer aan inwoners met een
beperking
Uitvoeren van de compensatieregeling a.g.v. de afschaffing
van de WTCG (wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten) en CER (compensatieregeling eigen risico)

174

Extra beschikbaar stellen van huishoudelijke ondersteuning
a.g.v. aanvullend rijksbeleid

175

Innen van eigen bijdagen oude en nw Wmo via het CAK

176

Algemeen maatschappelijk werk

177
178

Kennisbevordering maatschappelijke dienstverlening
Begeleiding van nieuwkomers/statushouders door MJD

179

Bestrijding armoede via diverse regelingen

180

Schuldhulpverlening via GR Volkskredietbank (VKB)

181

Uitvoering Wmo (mantelzorgondersteuning,
burgerparticipatie, ondersteuning vrijwilligers, waaronder
huisverbod, huiselijk geweld, antidiscriminatie-voorziening

182

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

183

Subsidiesverstrekking in het kader van de Wmo, diverse
activiteiten
Klanttevredenheidonderzoek Wmo

184

Uitvoering diverse Wmo zaken

185
186

Subsidiëren van vorming, training en advies t.b.v. RAAK
(tegengaan kindermishandeling en huiselijk geweld)
Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

187

Subsidieverlening aan Wmo-adviesraad

188

Stimuleren om ouderen actief te houden

189

Subsidiëring en beschibkaar stellen van ruimte aan
steunstee Roodeschool

Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
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0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol

Toelichting op taken

Huidige rol

De wet publieke gezondheid kent een aantal bepalingen.
Een daarvan is vroegtijdig signaleren van
(gezondheids)achterstanden bij ouderen. O.a. (In-)huur
Plein50plus, ouderenadviseur
Vrijwilligers brengen maaltijden rond bij met name
ouderen.

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Ondersteunen van dorpshuizen

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Faciliteren

Jaarlijks wordt een bep. Groep vrijwilligers in het
zonnetje gezet door het college.
O.a. subsidie dorpshuizen, dorpsverenigingen,
nieuwsbrieven

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

HS

Reguleren

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Faciliteren

nee

HS

Faciliteren

SH

Faciliteren

HS

Faciliteren

Overlaten

Kader

Overige toelichting

190

Signaleren van gezondheidsachterstanden bij ouderen

191

Beschikbaar stellen van 'Tafeltje Dekje'

192
193

Aanhouden van een aansprakelijkheidsverzekering voor
vrijwilligers
Contributies dorpshuizen aan Vereniging Groninger Dorpen

194

Organiseren van de vrijwilligersdag

195

Subsidiëring t.b.v. stimuleren van de leefbaarheid

196

Subsidieverstrekking aan Zeemanshuis

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

197

Verstrekken bijdrage aan de Vrijwilligersvacaturebank

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

198

Verstrekken van buurtbudgetten ter stimulering van
leefbaarheidsprojecten

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

199

Tegemoetkoming in OZB voor verenigingen en stichtingen

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

HS

200

Cliëntondersteuning door uitvoeringsorganisatie MEE

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

3D's

ja

SH

201

Bieden van geestelijke gezondheidszorg aan onze inwoners

Mogelijkheid tot inloop bij het GGZ. Inhuur van GGZ (nw
Wmo) voor inwoners.
Transformatie van de zorgtaken van de nieuwe Wmo door de 5% van het budget van de nw Wmo taken is
gemeenten
gereserveerd voor de transformatie van de zorgtaken.
Verstrekken van PGB's (materieel) onder de nieuwe Wmo
De kosten van het PGB voor zowel jeugd als WMO nw
zijn t.o.v. de kosten 2012 ruim hoger. In 2015 zullen we
zien hoe dit tot uiting komt. In 2015 vindt bij de indicatie
een beoordeling plaats hoe de PGB vorm moeten
worden gegeven. Ook hierbij is de informele kring van
de PGB houder van belang. Budget vanuit gemeente
via SVB naar de cliënt.
Verstrekken van PGB's voor huishoudelijke ondersteuning
Een cliënt kan PGB aanvragen voor huishoudelijke
(immaterieel)
ondersteuning. Via SVB naar de cliënt (= 'oude' HH)
Uitvoering geven aan gezondheidsbeleid d.m.v. project
Stevig ouderschap

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

3D's

ja

SH

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

3D's

ja

SH

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

3D's

ja

SH

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

3D's

ja

SH

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

nee

206

Uitvoering geven aan gezondheidsbeleid d.m.v. OGGzcoördinator, gezonde school, alchol en jeugd, gezonde
initiatieven, etc.

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

SH

207

Bieden van collectieve, preventieve, geestelijke
gezondheidszorg, bijvoorbeeld cursussen over autisme,
dementie etc.

Coördinator op het gebied van openbare geestelijke
gezondheidszorg, coördineert zorg en organisaties,
houdt vinger aan de pols, signalerend, huisverbod,
huiselijk geweld, etc.
Collectieve inzet van Lentis als GGZ instelling

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

SH

Faciliteren

208

Uitvoering gezondheidsbeleid d.m.v. project 'Gezond in de
stad'
Uitvoering door de GGD van taken op het gebied van
gezondheid

Geoormerkte middelen vanuit het rijk

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Stimuleren

Wettelijke GR 23 gemeenten. De 23 gemeenten in de
provincie Groningen voeren gezamenlijk de GR PG&Z.
Onderdeel van de PG&Z is de GGD.

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

SH

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

SH

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

SH

202
203

204
205

209

210

Subsidieverstrekking aan EHBO verenigingen

211

Uitvoering door de GGD van taken op het gebied van
gezondheid

MEE voert de landelijke taak uit voor onafhankelijke
clientondersteuning. MEE begeleidt daarnaast mensen
naar de juiste vorm van gespecialiseerde zorg.

Wettelijke GR 23 gemeenten

nee

ja

SH

Faciliteren

Faciliteren
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Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

190

Signaleren van gezondheidsachterstanden bij ouderen

191

Beschikbaar stellen van 'Tafeltje Dekje'

192
193

Aanhouden van een aansprakelijkheidsverzekering voor
vrijwilligers
Contributies dorpshuizen aan Vereniging Groninger Dorpen

194

Organiseren van de vrijwilligersdag

195

Subsidiëring t.b.v. stimuleren van de leefbaarheid

196

Subsidieverstrekking aan Zeemanshuis

197

Verstrekken bijdrage aan de Vrijwilligersvacaturebank

198

Verstrekken van buurtbudgetten ter stimulering van
leefbaarheidsprojecten

199

Tegemoetkoming in OZB voor verenigingen en stichtingen

200

Cliëntondersteuning door uitvoeringsorganisatie MEE

201

Bieden van geestelijke gezondheidszorg aan onze inwoners

202

Transformatie van de zorgtaken van de nieuwe Wmo door de
gemeenten
Verstrekken van PGB's (materieel) onder de nieuwe Wmo

203

204
205

Verstrekken van PGB's voor huishoudelijke ondersteuning
(immaterieel)
Uitvoering geven aan gezondheidsbeleid d.m.v. project
Stevig ouderschap

206

Uitvoering geven aan gezondheidsbeleid d.m.v. OGGzcoördinator, gezonde school, alchol en jeugd, gezonde
initiatieven, etc.

207

Bieden van collectieve, preventieve, geestelijke
gezondheidszorg, bijvoorbeeld cursussen over autisme,
dementie etc.

208

Uitvoering gezondheidsbeleid d.m.v. project 'Gezond in de
stad'
Uitvoering door de GGD van taken op het gebied van
gezondheid

209

210

Subsidieverstrekking aan EHBO verenigingen

211

Uitvoering door de GGD van taken op het gebied van
gezondheid

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

De vereniging van dorpshuizen vanuit de
VGG ondersteunt dorpshuizen met
bedrijfsvoering van hun dorpshuis. Als de
contributie vervalt dan zullen de
dorpshuizen dit zelf moeten regelen.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook faciliteren. Voorstel: kritisch
kijken naar bezuinigings-mogelijkheden

Bezuinigingmogelijkheden

Een zeemanshuis kan ook bestaan door
bijdragen van de omliggende bedrijven en is
niet specifiek een overheidstaak. Daarnaast
is hier sprake van een stevige financiele
buffer.
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

Alleen bij aantoonbare financiële noodzaak.

Stimulans aan de leefbaarheid in buurten
en wijken; we betrekken het in
leefbaarheidsperspectief
Verzwarende omstandigheden voor
verenigingen en stichtingen

Budget kan vervallen

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten. Relevant in het kader van
gewijzigde rol van gemeenten vanuit de
decentralisaties. Het college wil dit als
kerntaak benoemen, aangezien hier een
wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in Bij overlaten is het effect dat juist in
effecten.
preventie niets wordt gedaan, waardoor
zaken als autisme en dementie later zullen
worden geconstateerd. Het gevolg zal zijn
hogere ziektekosten.
Huidige rol is ook stimuleren. Geen wijziging
in effecten.

EHBO verenigingen zullen een hoger
bedrag moeten doorrekenen aan de dagen
waar zij als vrijwilliger zijn, waaronder de
gemeente. Er ligt een koppeling met het
onderhoud van AED's.
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0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Ontvangst reclamebelasting, door de raad ingesteld, tbv
ondernemersfonds

Regisseren

212

Innen van reclamebelasting

213

Contributies en bijdrage tbv kennisbevordering bij economie
en maatschappij
Implementatie WIZ (softwarepakket voor Werk, Inkomen,
Zorg)
Abonnement Wmo loket, via Biblionet ID
ter ondersteuning van uitvoering Wmo-taken

214
215

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid

Reguleren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

ja

SH

Voorgestelde rol

nee

MvB

Faciliteren

nee

MvB

Overlaten
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Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

212

Innen van reclamebelasting

213

Contributies en bijdrage tbv kennisbevordering bij economie
en maatschappij
Implementatie WIZ (softwarepakket voor Werk, Inkomen,
Zorg)
Abonnement Wmo loket, via Biblionet ID

214
215

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Budget kan vervallen
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol

Toelichting op taken

Huidige rol

Bij een andere beleidskeuze voor type verlichting (eerst
investeren) zou een besparing gerealiseerd kunnen
worden

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

HB

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

HB

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

HB

ja

HB

ja
ja
discussie

nee

HB
HB
HB

Overlaten

ja
discussie

nee

HB
HB

Reguleren

Kader

Overige toelichting

Infrastructuur en Milieu
216

Betalen van de energiekosten en zuiveringslasten van de
openbare verlichting

217

Melden storingen m.t.b. onderhoud armaturen en verlichting

218

Afdekken van risico's m.b.t. openbare verlichting

219

Bedienen bruggen Doodstil en Oldenzijl

Regisseren

220
221
222

Wegen onderhouden, incl. bestellen materialen
Herstraten van verhardingen en aanbrengen slijtlagen
Aanleggen van inritten o.b.v. een afgegeven vergunning en
het ontvangen van een vergoeding hiervoor

Regisseren
Regisseren
Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

223
224

Aanbrengen van wegbelijning en aanbrengen markeringen
Vegen van wegen algemeen (niet zijnde bij rioleringen)

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

225

Onderhouden van bushokjes

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Uitbesteden

226

Onderhouden van het eigen carillon in Uithuizermeeden

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Overlaten

227
228
229

Regisseren
Regisseren
Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja
ja

HB
HB
HB

Reguleren

Beleidsvrijheid

Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

HB

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

HB

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
ja

HB
HB

235

Wegonderhoud deklagen asfalt
Onderhouden van bruggen
Betalen van verwerkingskosten voor het storten van
veegaval en puinafval
Herstellen en verhalen van schade aan objecten in de
Wel aangifte; verhaal is moeilijk en tijdrovend
openbare ruimte (i.v.m. nieuwjaar)
Herstellen van schade aan bebording in de openbare ruimte Wel aangifte; verhaal is moeilijk en tijdrovend
(i.v.m. nieuwjaar)
Gebruiken van de weersverwachtingen meteoconsult i.v.m.
gladheidbestrijding
Betalen van de verbruikte energie van verkeerslichten
Afdekken van risico's m.b.t. verkeersveiligheid
Met uitzondering van de wettelijk geregelde
aansprakelijkheid is er grote mate van vrijheid om te
bepalen of iets wel of niet verzekerd hoeft te worden
Betalen van de bijdrage voor leden verkeerscommissie

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

HB

236

Onderhouden van verkeerslichten en ANWB bebording

Regisseren

ja

HB

237
238

Vervanging en vernieuwing bebording en bewegwijzering
Onderhouden van LF fietsroutes

Reguleren
Regisseren

ja
nee

HB
HB

Uitbesteden

239

Bevorderen van verkeerseducatie

nee

HB

Faciliteren

240

Bevorderen van verkeersveiligheid

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid

HB

Faciliteren

241

Bijdragen aan onderhoud overwegen NS

nee

HB

Uitbesteden

242

Voorbereiden project Spoorlijn naar Eemshaven

Regisseren

ja

HB

243

Betalen van energieverbruik, waterverbruik en
zuiveringslasten binnenhavens
Afdekken aansprakelijkheid en risico's m.b.t. binnenhavens

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

HB

Reguleren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Regisseren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

discussie
ja

Reguleren
Regisseren

Beleidsvrijheid
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja

HB
HB

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Faciliteren

Regisseren
Regisseren

Faciliteren
Uitbesteden

Reguleren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid

HB
HB

252

Onderhouden van het openbaar groen en vijvers
Inhuren van Ability voor het onderhouden van openbaar
groen
Betalen van waterverbruik, verwerken plantsoenafval

nee

HB

Reguleren

253

Betalen contributie lidmaatschap Groninger Landschap

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Overlaten

230
231
232
233
234

244

245
246
247
248
249
250
251

Onderhouden van binnenhavens
Afschrijven op eerdere investeringswerken in het kader van
de binnenhavens
Innen van de bijdragen van de watersportvereniging
Inhuur derden t.b.v. onderhoud sloten (bijv. schoonmaak
sloten)
Bijdragen aan de verwerkingskosten slootafval

Met uitzondering van de wettelijk geregelde
aansprakelijkheid is er grote mate van vrijheid om te
bepalen of iets wel of niet verzekerd hoeft te worden

Het vegen van wegen gebeurt op dit moment door de
eigen organisatie m.b.v. een gehuurde veegmachine

Coördineren van diverse activiteiten in het kader van
verkeersvelligheid, waaronder lessen op scholen

Regisseren
Regisseren

Geen wettelijke plicht, maar wel een afspraak tussen
gemeenten en NS i.v.m. beveiliging overwegen

Met uitzondering van de wettelijk geregelde
aansprakelijkheid is er grote mate van vrijheid om te
bepalen of iets wel of niet verzekerd hoeft te worden

Onderhoud sloten is verplichte taak; de wijze waarop is
een keuze.

Regisseren

discussie

discussie

discussie
nee

nee

nee

nee

nee

HB

HB
HB

Reguleren

Faciliteren

Uitbesteden
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Infrastructuur en Milieu
216

Betalen van de energiekosten en zuiveringslasten van de
openbare verlichting

217

Melden storingen m.t.b. onderhoud armaturen en verlichting

218

Afdekken van risico's m.b.t. openbare verlichting

219

Bedienen bruggen Doodstil en Oldenzijl

220
221
222

Wegen onderhouden, incl. bestellen materialen
Herstraten van verhardingen en aanbrengen slijtlagen
Aanleggen van inritten o.b.v. een afgegeven vergunning en
het ontvangen van een vergoeding hiervoor

223
224

Aanbrengen van wegbelijning en aanbrengen markeringen
Vegen van wegen algemeen (niet zijnde bij rioleringen)

225

Onderhouden van bushokjes

226

Onderhouden van het eigen carillon in Uithuizermeeden

227
228
229

233
234

Wegonderhoud deklagen asfalt
Onderhouden van bruggen
Betalen van verwerkingskosten voor het storten van
veegaval en puinafval
Herstellen en verhalen van schade aan objecten in de
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
openbare ruimte (i.v.m. nieuwjaar)
effecten.
Herstellen van schade aan bebording in de openbare ruimte
(i.v.m. nieuwjaar)
Gebruiken van de weersverwachtingen meteoconsult i.v.m.
gladheidbestrijding
Betalen van de verbruikte energie van verkeerslichten
Afdekken van risico's m.b.t. verkeersveiligheid

235

Betalen van de bijdrage voor leden verkeerscommissie

236

Onderhouden van verkeerslichten en ANWB bebording

237
238

Vervanging en vernieuwing bebording en bewegwijzering
Onderhouden van LF fietsroutes

239

Bevorderen van verkeerseducatie

240

Bevorderen van verkeersveiligheid

241

Bijdragen aan onderhoud overwegen NS

242

Voorbereiden project Spoorlijn naar Eemshaven

243

Betalen van energieverbruik, waterverbruik en
zuiveringslasten binnenhavens
Afdekken aansprakelijkheid en risico's m.b.t. binnenhavens

230
231
232

244

245
246
247
248
249

Onderhouden van binnenhavens
Afschrijven op eerdere investeringswerken in het kader van
de binnenhavens
Innen van de bijdragen van de watersportvereniging
Inhuur derden t.b.v. onderhoud sloten (bijv. schoonmaak
sloten)
Bijdragen aan de verwerkingskosten slootafval

252

Onderhouden van het openbaar groen en vijvers
Inhuren van Ability voor het onderhouden van openbaar
groen
Betalen van waterverbruik, verwerken plantsoenafval

253

Betalen contributie lidmaatschap Groninger Landschap

250
251

Huidige rol is uitbesteden.

Risico op het ontstaan van ongewenste
situaties t.a.v. aansluiting met openbare
weg/trottoir.

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.
Eigendom en onderhoud naar een
maatschappelijke partner

Budget kan vervallen

Evaluatie van werkwijze van
adviescommissies. Huidige rol is ook
faciliteren. Geen wijziging in effecten.

Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.

Huidige rol is ook uitbesteden.

Bezuinigingsmogelijkheid

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook faciliteren.
Huidige rol is ook uitbesteden.

Bezuinigingsmogelijkheid
Bezuinigingsmogelijkheid

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

254
255

Taken

Herstellen en verhalen van schade aan het openbaar groen
in de openbare ruimte (i.v.m. nieuwjaar)
Onderhouden van de haven en vaargeul in Noordpolderzijl
(in eigen beheer)

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Wel aangifte; verhaal is moeilijk en tijdrovend

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

Verhardingen en onderhoud meerpalen, voorbereidende
werkzaamheden en contacten met derden over de
uitvoering, energieverbruik, zuiveringslasten,
bakenonderhoud, baggeren, bijdrage waterschap.

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

Reguleren
Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

Voorgestelde rol

HB

Reguleren

HB

Uitbesteden

ja
nee

HB
HB

Overlaten

nee

HB

Faciliteren

nee

256
257

Inzamelen van huishoudelijk afval
Inzamelen van bedrijfsafval

258

Inzamelen van restafvalstromen, zoals luiers, etc

Regisseren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

259

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Uitbesteden

260

Inzamelen, transporteren en verwerken van klein chemisch
afval
Onderhouden van ondergrondse containers

Regisseren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Uitbesteden

261

Financieel bijdragen van Humana voor kledinginzameling

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

HS

Reguleren

262

Invorderen van de opbrengsten en inzamelen van grof vuil

Reguleren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Overlaten

263

Invorderen van de opbrengsten en inzamelen van takken

Reguleren

Beleidsvrijheid

discussie

nee

HB

Overlaten

264
265

Betalen van stortbelasting i.v.m. vuilverbranding
Betalen van de verwerkingskosten afval door VVWNG/ANG

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

266
267
268

Reguleren
Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

269

Betalen van de verwerkingskosten van bedrijfsafval
Betalen van de contributie voor lidmaatschap NVRD
Bijdragen in het afvalfonds t.b.v. de verwerking van
afvalstromen zoals glas, kunststof en vanaf 2015 ook
drankenkartons
Beheren en onderhouden van de rioleringen

Reguleren

Beleidsvrijheid

270

Onderhouden van IBA's

Regisseren

Beleidsvrijheid

271
272

Uitvoeren van het Milieubeleidsplan - wettelijke taken
Uitvoeren van het Milieubeleidsplan - niet wettelijke taken

Reguleren
Regisseren

273
274
275
276

Uitvoeren van bodemonderzoeken
Uitvoeren van bodemsaneringen
Ophalen van kadavers
Beheer en exploitatie begraafplaatsen

Regisseren
Regisseren
Regisseren
Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren

277

278
279
280
281
282
283
284

285

Wordt niet meer kostendekkend uitgevoerd.

Kosten worden berekend o.b.v. de tonnages huisvuil
Bij minder tonnages afval (door bijv. lager aantal
ledigingen of kilo's) kunnen besparingen worden
gerealiseerd.

Het vegen van wegen door de eigen organisatie via een
gehuurde veegmachine, stortkosten veegvuil,
onderhoudskosten, voorbereidende werkzaamheden.
Basis is GWRP. Wordt kostendekkend uitgevoerd.
Het storten van jaarlijks beschikbaar budget in een
voorziening waaruit de jaarlijkse kosten voor onderhoud
en vervanging aan het waterschap worden betaald voor
IBA's
wettelijke taken zoals lucht, licht, bodem
niet wettelijke taken zoals NME, klimaat en
duurzaamheid, natuur en groen

Betalen van belastingen en zuiveringslasten voor
begraafplaatsen
Afdekken aansprakelijkheid en risico's m.b.t. begraafplaatsen Met uitzondering van de wettelijk geregelde
aansprakelijkheid is er grote mate van vrijheid om te
bepalen of iets wel of niet verzekerd hoeft te worden
Beheer en exploitatie begraafplaatsen
Inkoop materialen tbv paden en aanplanting, herstel
begraafplaatsen
Het innen van leges "afvalsstoffenheffing/reinigingsrecht"
Niet kostendekkend
Het innen van belastingen voor het (in)direct aangesloten zijn
op en het gebruik van het gemeentelijk rioolstelsel.
Het innen van begraafrechten
Niet kostendekkend
Betalen voor aanschaf veiligheidskleding
Aankoop van gladheidbestrijdingsmiddelen
Werkzaamheden voor derden verrichten door de eigen
Opbrengsten vanuit werkzaamheden voor derden voor
gemeentewerf
bijv. aanleggen opritten, verhuur aan en transport van
container voor derden etc. Kostendekkendheid speelt
een rol.
Beheer en exploitatie materieel Reiniging en afvalinzameling Brandstofkosten, belastingen, verzekeringen, onderhoud
door derden, veiligheidskleding, reiniging pompputten,
containermanagementsysteem vervanging containers

Betreft toevoeging aan voorziening t.b.v
uitgevoerd onderhoud en vervanging door
waterschap.

ja
ja

HS
HS

nee
nee
nee

HS
HS
HS

ja

HB

ja

HB

ja
discussie

nee

HS
HS

Overlaten
Overlaten
Reguleren

Faciliteren en stimuleren

ja
ja
ja
ja

HS
HS
HB
HB

Beleidsvrijheid

ja

TB

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

HB

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja
ja

TB
TB

Reguleren
Reguleren
Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid

ja
ja
ja
nee

TB
HB
HB
HB

Overlaten

Reguleren

Beleidsvrijheid

HB

Reguleren

discussie

ja

Reguleren
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Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

254
255

Taken

Herstellen en verhalen van schade aan het openbaar groen
in de openbare ruimte (i.v.m. nieuwjaar)
Onderhouden van de haven en vaargeul in Noordpolderzijl
(in eigen beheer)

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook uitbesteden.

256
257

Inzamelen van huishoudelijk afval
Inzamelen van bedrijfsafval

258

Inzamelen van restafvalstromen, zoals luiers, etc

Huidige rol is ook faciliteren.

259
260

Inzamelen, transporteren en verwerken van klein chemisch
afval
Onderhouden van ondergrondse containers

261

Financieel bijdragen van Humana voor kledinginzameling

Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.
Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

262

Bezuinigingsmogelijkheid

Bedrijven worden niet meer gefaciliteerd
door de gemeente. Bedrijven moeten
marktpartij vinden.

Inkomsten voor het ledigen en verwerken
Dit heeft gevolgen voor het personeel, het
vervallen. Optimalisatie van bedrijfsafval
materieel en de huisvesting.
voor ophalen en verwerken bedrijfsafval op
het systeem van ons huishuidelijk afval kan
ook geld opleveren.
Bekeken wordt of dit tesamen met het
huishoudelijke restafval ingezameld kan
worden.

Invorderen van de opbrengsten en inzamelen van grof vuil

Minder service richting de burgers

263

Invorderen van de opbrengsten en inzamelen van takken

Minder service richting de burgers

Thans niet kostendekkend. Daarom
financieel voordeel.
Thans niet kostendekkend. Daarom
financieel voordeel.

264
265

Betalen van stortbelasting i.v.m. vuilverbranding
Betalen van de verwerkingskosten afval door VVWNG/ANG

266
267
268

269

Betalen van de verwerkingskosten van bedrijfsafval
Betalen van de contributie voor lidmaatschap NVRD
Bijdragen in het afvalfonds t.b.v. de verwerking van
afvalstromen zoals glas, kunststof en vanaf 2015 ook
drankenkartons
Beheren en onderhouden van de rioleringen

270

Onderhouden van IBA's

271
272

Uitvoeren van het Milieubeleidsplan - wettelijke taken
Uitvoeren van het Milieubeleidsplan - niet wettelijke taken

273
274
275
276

Uitvoeren van bodemonderzoeken
Uitvoeren van bodemsaneringen
Ophalen van kadavers
Beheer en exploitatie begraafplaatsen

277

Afdekken aansprakelijkheid en risico's m.b.t. begraafplaatsen

278

Beheer en exploitatie begraafplaatsen

279
280

Het innen van leges "afvalsstoffenheffing/reinigingsrecht"
Het innen van belastingen voor het (in)direct aangesloten zijn
op en het gebruik van het gemeentelijk rioolstelsel.
Het innen van begraafrechten
Betalen voor aanschaf veiligheidskleding
Aankoop van gladheidbestrijdingsmiddelen
Werkzaamheden voor derden verrichten door de eigen
gemeentewerf

281
282
283
284

285

Personele consequenties
Personele consequenties; de mogelijkheid
om dit door Ability te laten doen wordt
onderzocht.

Zie nummer 257
Bezuinigingsmogelijkheid
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Doorgaan op dezelfde manier. Loopt per
2018 af.

Bezuinigingsmogelijkheid

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Minder service richting de burgers

Thans niet kostendekkend. Daarom
financieel voordeel.

Personele consequenties

Beheer en exploitatie materieel Reiniging en afvalinzameling Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
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0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Voorgestelde rol

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

nee

MvB

Reguleren

Dienstverlening en ondersteuning
286

287

Communiceren, representeren, organiseren en inzetten van
communicatiemiddelen en houden van diverse gemeentelijke
bijeenkomsten
Representeren d.m.v. relatiegeschenken

Beleidsvrijheid

discussie

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Reguleren

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Faciliteren

Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid

ja
nee

MvB
TB

Reguleren

Regisseren
Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

nee
ja
discussie

MvB
MvB
TB

289
290

Afhandelen van aanvragen sponsorverzoeken en uitbetalen
van sponsorbedragen
Maken en publliceren van advertenties
Maken van de begrotings- en belastingkrant

291
292
293

Vervaardigen van visitekaartjes
Wekelijks communiceren via het gemeentenieuws
Bijhouden van intranet, internet en social media.

294

Juridisch adviseren aan bestuur, MT en organisatie

Voor specialistische kennis wordt expertise van buiten
betrokken (bijv. advocatenkantoor)

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

MvB

295

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja

MvB
MvB

Reguleren

Beleidsvrijheid

ja

MvB

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja
ja

MvB
MvB

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren
Regisseren
Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja
ja
ja

MvB
MvB
MvB

310

Het gemeentebestuur in bezwaar- en beroepsprocedures en
processen vertegenwoordigen
Gegevens verwerken in het kader van interbestuurlijk
toezicht door Rijk en Provincie
Behandelen van Wob verzoeken (Wet Openbaarheid
Bestuur)
Uitvoeren van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
Afhandelen van ingebrekestelling
Afhandelen van schadegevallen
Schadegevallen die niet voor doorzending aan
verzekeraar in aanmerking komen worden veelal door
JZ afgehandeld.
Toepassen van juridische control
Het voeren, borgen en coordineren van juridische
kwaliteitszorg
Verstrekken van een vergoeding aan de
bezwarencommissieleden
Verstrekken van rijbewijzen, reisdocumenten en eigen
verklaringen
Vertstrekken van salarissen t.b.v. het uitoefenen van de
functie van bijzondere ambtenaar burgerlijke stand
Organiseren van huwelijken 'buitenshuis'
Gemeentelijk bijdragen aan de financiering van het Centraal
Bureau Fondsvorming (i.v.m. collectering binnen de
gemeente)
Verstrekken van een vergoeding aan stembureaudeelnemers
Organiseren van verkiezingen
Doorgeven van kadastrale mutaties
Coördineren van werkzaamheden voortvloeiend uit de
Grootschalige Basis Kaart Nederland
Instandhouden van locatie Nijlicht

Regisseren

nee

MvB

311

Innen van gemeentelijke leges en afdragen van de rijksleges

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

TB

312
313

Regisseren
Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
nee

TB
MvB

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

TB

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

discussie

316
317

Taxeren van WOZ waarde woningen en niet woningen.
Inhuren van personeel bij cluster belastingen op
piekmomenten
Verzenden en innen aanslagen, aanmaningen en
dwangbevelen
Betalen van de kosten voor telefonie en overige
communciatiemiddelen
Zorg dragen voor informatiebeveiliging
Zorg dragen voor hosting info.systeem

318

Zorg dragen voor de software licenties

Reguleren

discussie

319

Onderhouden aanschaffen van kleine hardware

Reguleren

320

Onderhoud software, hosting infosysteem,
automatiseringskosten.
Bijdragen in de kosten voor gegevensbeheer (stelselbeheer
DEAL)
Uitvoeren van documentaire informatievoorziening
(archivering), verstrekken van kantoorartikelen, faciliteren
van zaakgericht werken, kopiëren en werkgerelateerde
abonnementen etc.
Bodediensten, waaronder ook koffie- en theevoorziening,
postverzorging etc.

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid

288

296
297
298
299

300
301
302
303
304
305

306
307
308
309

314
315

321
322

323

Incl. maken van teksten voor advertenties en het
zoeken naar tegenprestaties.

Reguleren

Regisseren
Reguleren

Regisseren
Reguleren

Reguleren

ja

ja

Faciliteren
Reguleren

Overlaten

Reguleren

TB

Reguleren

TB
TB

Reguleren

ja

TB

Reguleren

discussie

ja

TB

Reguleren

discussie

ja

TB

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid

discussie

ja

MvB

Uitbesteden

discussie

ja

MvB

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

discussie

ja

MvB

Reguleren

ja
nee
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Dienstverlening en ondersteuning
286

287
288
289
290
291
292
293
294

Communiceren, representeren, organiseren en inzetten van Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
communicatiemiddelen en houden van diverse gemeentelijke effecten.
bijeenkomsten
Representeren d.m.v. relatiegeschenken
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Afhandelen van aanvragen sponsorverzoeken en uitbetalen
van sponsorbedragen
Maken en publliceren van advertenties
Maken van de begrotings- en belastingkrant
Dit wordt onderdeel van het reguliere
gemeentenieuws.
Vervaardigen van visitekaartjes
Wekelijks communiceren via het gemeentenieuws
Inclusief advertenties.
Bijhouden van intranet, internet en social media.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Juridisch adviseren aan bestuur, MT en organisatie

298
299

Het gemeentebestuur in bezwaar- en beroepsprocedures en
processen vertegenwoordigen
Gegevens verwerken in het kader van interbestuurlijk
toezicht door Rijk en Provincie
Behandelen van Wob verzoeken (Wet Openbaarheid
Bestuur)
Uitvoeren van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
Afhandelen van schadegevallen

300

Toepassen van juridische control

301

310

Verstrekken van een vergoeding aan de
bezwarencommissieleden
Verstrekken van rijbewijzen, reisdocumenten en eigen
verklaringen
Vertstrekken van salarissen t.b.v. het uitoefenen van de
functie van bijzondere ambtenaar burgerlijke stand
Organiseren van huwelijken 'buitenshuis'
Gemeentelijk bijdragen aan de financiering van het Centraal
Bureau Fondsvorming (i.v.m. collectering binnen de
gemeente)
Verstrekken van een vergoeding aan stembureaudeelnemers
Organiseren van verkiezingen
Doorgeven van kadastrale mutaties
Coördineren van werkzaamheden voortvloeiend uit de
Grootschalige Basis Kaart Nederland
Instandhouden van locatie Nijlicht

311

Innen van gemeentelijke leges en afdragen van de rijksleges

312
313

316
317

Taxeren van WOZ waarde woningen en niet woningen.
Inhuren van personeel bij cluster belastingen op
piekmomenten
Verzenden en innen aanslagen, aanmaningen en
dwangbevelen
Betalen van de kosten voor telefonie en overige
communciatiemiddelen
Zorg dragen voor informatiebeveiliging
Zorg dragen voor hosting info.systeem

318

Zorg dragen voor de software licenties

319

Onderhouden aanschaffen van kleine hardware

320

Onderhoud software, hosting infosysteem,
automatiseringskosten.
Bijdragen in de kosten voor gegevensbeheer (stelselbeheer
DEAL)
Uitvoeren van documentaire informatievoorziening
(archivering), verstrekken van kantoorartikelen, faciliteren
van zaakgericht werken, kopiëren en werkgerelateerde
abonnementen etc.
Bodediensten, waaronder ook koffie- en theevoorziening,
postverzorging etc.

295
296
297

302
303
304
305

306
307
308
309

314
315

321
322

323

Bezuinigingsmogelijkheid
Bezuinigingsmogelijkheid
Bezuinigingsmogelijkheid

Meer vragen bij balie en via telefoon

Bezuinigingsmogelijkheid

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

324

Verzorgen van de catering

Regisseren

Beleidsvrijheid

325

Uitvoeren van verkoop en koop van vakantieuren volgens
het cafetariasysteem
Verzorgen van de inhuur van personeel bij ziekte

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

Regisseren

326

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

nee

MvB

ja

MvB

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Reguleren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Voorgestelde rol

Uitbesteden

Uitbesteden

327

Afdekken aansprakelijkheiden risico's m.b.t. ongevallen- en
rechtsbijstand

328

Betalen van het lidmaatschap BAN PD

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Reguleren

329
330
331

Vergoeden van reis- en verblijfkosten aan ambtenaren
Instandhouden van een ondernemingsraad
Vergoeden van de studiekosten aan of t.b.v. ambtenaren

Reguleren
Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
ja
nee

MvB
MvB
MvB

Reguleren

332

Uitvoeren van periodiek gezondheidsonderzoek
medewerkers buitendienst
Uitvoering geven aan bewaken van de arbo-wetgeving
Instandhouden van de personeelsvereniging (middels een
financiële bijdrage)
Faciliteren van sportactiviteiten personeel
Bijvoorbeeld 4-mijl
Verstrekken van kerstpakketten en financiële bijdragen t.b.v.
recepties jubilea en afscheid ed.
Beoordeling interne organisatie mbv vlootschouw en MDI
in het kader van competentie management.
profiel van medewerkers
Beschikbaar stellen van arbo-opleidingen zoals training en
opleiding voor Bedrijfshulpverlening en VCA opleidingen

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
nee

MvB
MvB

Overlaten

Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid

nee
nee

MvB
MvB

Overlaten
Reguleren

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Uitbesteden

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Stimuleren van personeel d.m.v. bonussen op basis van
resultaatgerichte afspraken en eenmalige gratificaties aan
ambtenaren
Inhuren van personeel tbv balie

Regisseren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Stimuleren

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Reguleren

(Blijven) ontwikkelen van de gemeentelijke website en het
intranet
Mogelijk maken van electronisch betalingsverkeer
Organiseren van achterwacht telefonie (Pricon).

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

TB

Reguleren
Regisseren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja
discussie

333
334
335
336
337
338

339

340
341
342
343

346

Uitkeren van salarissen en uitvoering geven aan
personeelszaken
Opstellen van en uitvoering geven aan eigen
personeelsbeleid
Inhuren van personeel uit de flexibele schil

347

Afdekken risico's m.b.t. aansprakelijkheid, brand e.d.

348

Representatie van het MT

349
350

Uitvoeren van tijdelijk extra taken op het gebied van beleid
Bestuurszaken
Coördineren van de decentralisaties (inhuur)

351
352
353

344
345

354

355
356
357

Met uitzondering van de wettelijk geregelde
aansprakelijkheid is er grote mate van vrijheid om te
bepalen of iets wel of niet verzekerd hoeft te worden

Overige toelichting

Keuze fracties

Ideal betalingen en telebankieren

Reguleren

ja

TB
MvB

ja

MvB

ja

MvB

nee

MvB

Uitbesteden

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Beleidsvrijheid

Reguleren

Beleidsvrijheid

ja

MvB

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Reguleren

Eindigt 1-1-2016

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Reguleren

Eindigt per 1 mei 2015

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

MvB

Reguleren

Huisvesten van statushouders
Coördineren van evenementen

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

ja
nee

MvB

Reguleren

Behandelen van vergunningaanvragen binnen de Drank- en
horecawet
Verhuren van sporthallen

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren

Beleidsvrijheid

Beheren van gemeentelijke gegevens
Administreren van de boekhouding, betalingsverkeer en
invorderingen
Coördineren van de inkoop

Reguleren
Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja
ja

TB
TB

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

MvB

Reguleren

Met uitzondering van de wettelijk geregelde
aansprakelijkheid is er grote mate van vrijheid om te
bepalen of iets wel of niet verzekerd hoeft te worden

discussie

nee

HB

Reguleren

Uitbesteden
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

324

Verzorgen van de catering

325

Uitvoeren van verkoop en koop van vakantieuren volgens
het cafetariasysteem
Verzorgen van de inhuur van personeel bij ziekte

326
327

Afdekken aansprakelijkheiden risico's m.b.t. ongevallen- en
rechtsbijstand

328

Betalen van het lidmaatschap BAN PD

329
330
331

Vergoeden van reis- en verblijfkosten aan ambtenaren
Instandhouden van een ondernemingsraad
Vergoeden van de studiekosten aan of t.b.v. ambtenaren

332

Uitvoeren van periodiek gezondheidsonderzoek
medewerkers buitendienst
Uitvoering geven aan bewaken van de arbo-wetgeving
Instandhouden van de personeelsvereniging (middels een
financiële bijdrage)
Faciliteren van sportactiviteiten personeel
Verstrekken van kerstpakketten en financiële bijdragen t.b.v.
recepties jubilea en afscheid ed.
Beoordeling interne organisatie mbv vlootschouw en MDI
profiel van medewerkers
Beschikbaar stellen van arbo-opleidingen zoals training en
opleiding voor Bedrijfshulpverlening en VCA opleidingen

333
334
335
336
337
338

339

340
341
342
343

Stimuleren van personeel d.m.v. bonussen op basis van
resultaatgerichte afspraken en eenmalige gratificaties aan
ambtenaren
Inhuren van personeel tbv balie
(Blijven) ontwikkelen van de gemeentelijke website en het
intranet
Mogelijk maken van electronisch betalingsverkeer
Organiseren van achterwacht telefonie (Pricon).

346

Uitkeren van salarissen en uitvoering geven aan
personeelszaken
Opstellen van en uitvoering geven aan eigen
personeelsbeleid
Inhuren van personeel uit de flexibele schil

347

Afdekken risico's m.b.t. aansprakelijkheid, brand e.d.

348

Representatie van het MT

349
350

Uitvoeren van tijdelijk extra taken op het gebied van beleid
Bestuurszaken
Coördineren van de decentralisaties (inhuur)

351
352

Huisvesten van statushouders
Coördineren van evenementen

353

Behandelen van vergunningaanvragen binnen de Drank- en
horecawet
Verhuren van sporthallen

344
345

354

355
356
357

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.

Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Bezuinigingsmogelijkheid
Bezuinigingsmogelijkheid
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.

Huidige rol is ook stimuleren. Geen wijziging
in effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook reguleren.

Huidig budget is incidenteel. Verlenging
betekent structurele kostenverhoging

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Discussie privatisering of verkoop
maatschappelijk vastgoed: bij eventuele
verkoop wijzigt de rol in 'overlaten'.

Beheren van gemeentelijke gegevens
Administreren van de boekhouding, betalingsverkeer en
invorderingen
Coördineren van de inkoop
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TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
358

Verstrekken van kapitaal aan instellingen

Betreft instellingen, waarvan het instandhouden nut
oplevert voor de gemeente

Regisseren

Beleidsvrijheid

Minimaal beïnvloedbaar; eventuele verkoop
van aandelen (en daarmee afstoten van
deelnemingen) leidt tot minder kapitaallasten,
maar ook tot minder structurele inkomsten. Dit
weegt niet tegen elkaar op.

nee

TB

Faciliteren

359

Innen van rente en dividenden van bedrijven, waarin
Eemsmond deelneemt

Betreft BNG en Oikokredieten

Reguleren

Beleidsvrijheid

Minimaal beïnvloedbaar; eventuele verkoop
van aandelen levert incidenteel een bedrag op,
maar leidt tot minder structurele inkomsten.

nee

TB

Reguleren

360

Dit betreft beleggingen uit de tijd voor de herindelingen
van 1985/1990
Initiatief voor terugkopen effecten ligt bij BNG.

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

TB

361

Toerekenen van rentelasten aan 'oude'
aandelen/beleggingen
Innen van rente over effecten

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

TB

Reguleren

362

Toerekenen van bespaarde rente

Reguleren

Beleidsvrijheid

nee

TB

Reguleren

363

Berekenen van de toe te voegen rente aan reserves en
voorzieningen

De rente over de ondergrens van de Algemene reserve
wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel en niet
toegevoegd aan de Algemene reserve. Bij verlaging van
de ondergrens is sprake van minder dekkingsmiddellen.
Bij verhoging van de ondergrens is weliswaar sprake
van meer dekkingsmiddellen, maar is minder van de
reserve vrij aanwendbaar.
Om de hoogte van de reserves en voorzieningen te
actualiseren/indexeren wordt rente toegevoegd

Reguleren

Beleidsvrijheid

TB

Reguleren

364

Berekenen en vastleggen van de uitkering uit het
gemeentefonds

Het laten berekenen en tussentijds bijstellen van de
algemene uitkering uit het gemeentefonds kun je
uitbesteden; nu doen we het zelf m.b.v. software.

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

TB

365
366

Ramen van ruimte voor onvoorziene uitgaven
Ramen van inkomsten en uitgaven die (nog) niet aan
specifieke producten/ kostenplaatsen toegerekend kunnen
worden
Ramen van de tariefsverhogingen op leges, rechten en
heffingen

Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid

ja
ja

TB
TB

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja
ja

TB
TB

Reguleren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Reguleren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Reguleren
Reguleren
Regisseren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken

ja
ja
ja

TB
TB
TB

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Regisseren

Beleidsvrijheid

ja

TB

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

TB

Reguleren

Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

ja

TB

367

368
369

Uitvoeren van het beleid mbt de voorzieningen
Berekenen en vastleggen van de uitkering uit het
gemeentefonds (decentralisatieuitkeringen)

370

Opleggen en innen van onroerende zaakbelasting aan
gebruikers
Opleggen en innen van onroerende zaakbelasting aan
eigenaren
Opleggen en innen van forensenbelasting
Opleggen en innen van hondenbelasting
Vastleggen van de rentelasten op langlopende leningen

371
372
373
374

Deze inkomsten en uitgaven worden o.b.v. afzonderlijke
adviezen/voorstellen aangewend
Deze verhogingen worden o.b.v. een afzonderlijk advies
over de belastingverordeningen over de diverse
producten/kostenplaatsen verdeeld
Basis hiervoor: Nota reserves en voorzieningen
De doorwerking van rijksmaatregelen worden via de
circulaires gecommuniceerd en vertaald in gevolgen
voor de algemene uitkering. Het laten berekenen en
tussentijds bijstellen van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds kun je uitbesteden; nu doen we het zelf
m.b.v. software.

Naar de toekomst toe is deze post beïnvloedbaar, mits
je het reguliere uitgavenniveau en investeringsniveau
wijzigt
Naar de toekomst toe is deze post beïnvloedbaar, mits
je het reguliere uitgavenniveau en investeringsniveau
wijzigt
Naar de toekomst toe is deze post beïnvloedbaar, mits
je het reguliere uitgavenniveau en investeringsniveau
wijzigt
Naar de toekomst toe is deze post beïnvloedbaar, mits
je het investeringsniveau wijzigt

Minimaal beïnvloedbaar; eventuele verkoop
van aandelen levert incidenteel een bedrag op,
maar leidt tot minder structurele inkomsten.

discussie

nee

375

Vastleggen van de rentelasten op het financieringstekort/overschot

376

Vastleggen van de rentelasten op eigen
financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)

377

Vastleggen van de afschrijvingslasten op kapitaaluitgaven.

378

Het registreren van rente en afschrijving op kapitaaluitgaven
en het doorberekenen aan producten en kostenplaatsen

379
380
381
382
383
384

Consulenttaken P&C
Regie op P&C-cyclus
Rechtmatigheidswerkzaamheden
Vertaalslag financieel beleid naar praktijk
Uitvoering geven aan het convenant horizontaal toezicht
Bestuurlijke en juridische advisering/ondersteuning bestuur

P&C
P&C
P&C
P&C
P&C
Bestuursadviseur/juridisch adviseur

Reguleren
Reguleren
Reguleren
Reguleren
Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar
Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid

ja
ja
ja
ja
ja
ja

TB
TB
TB
TB
TB
MvB

385
386
387

Deelname aan gemeentebrede/-overschrijdende projecten
Vertaalslag rijksbeleid naar praktijk
Vertaalslag juridisch beleid naar praktijk

Bestuursadviseur
Bestuursadviseur
Juridisch adviseur

Reguleren
Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid

ja
ja
ja

MvB
MvB
MvB
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Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
358

Verstrekken van kapitaal aan instellingen

Huidige rol is ook faciliteren. Geen wijziging in
effecten.

359

Innen van rente en dividenden van bedrijven, waarin
Eemsmond deelneemt

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

360
361

Toerekenen van rentelasten aan 'oude'
aandelen/beleggingen
Innen van rente over effecten

362

Toerekenen van bespaarde rente

363

Berekenen van de toe te voegen rente aan reserves en
voorzieningen

364

Berekenen en vastleggen van de uitkering uit het
gemeentefonds

365
366

Ramen van ruimte voor onvoorziene uitgaven
Ramen van inkomsten en uitgaven die (nog) niet aan
specifieke producten/ kostenplaatsen toegerekend kunnen
worden
Ramen van de tariefsverhogingen op leges, rechten en
heffingen

367

368
369

Uitvoeren van het beleid mbt de voorzieningen
Berekenen en vastleggen van de uitkering uit het
gemeentefonds (decentralisatieuitkeringen)

370

Opleggen en innen van onroerende zaakbelasting aan
gebruikers
Opleggen en innen van onroerende zaakbelasting aan
eigenaren
Opleggen en innen van forensenbelasting
Opleggen en innen van hondenbelasting
Vastleggen van de rentelasten op langlopende leningen

371
372
373
374

375

Vastleggen van de rentelasten op het financieringstekort/overschot

376

Vastleggen van de rentelasten op eigen
financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)

377

Vastleggen van de afschrijvingslasten op kapitaaluitgaven.

378

Het registreren van rente en afschrijving op kapitaaluitgaven
en het doorberekenen aan producten en kostenplaatsen

379
380
381
382
383
384

Consulenttaken P&C
Regie op P&C-cyclus
Rechtmatigheidswerkzaamheden
Vertaalslag financieel beleid naar praktijk
Uitvoering geven aan het convenant horizontaal toezicht
Bestuurlijke en juridische advisering/ondersteuning bestuur

385
386
387

Deelname aan gemeentebrede/-overschrijdende projecten
Vertaalslag rijksbeleid naar praktijk
Vertaalslag juridisch beleid naar praktijk

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
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0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

388
389
390
391

Consulenttaken Juridische zaken
Secretariële ondersteuning bestuur
Kabinetszaken
Op kunnen vangen van piekwerkzaamheden

Juridisch adviseur
Bestuurssecretariaat
Bestuurssecretariaat

392

Berekenen van algemene uitkering uit GF

pakket van Pauw

Huidige rol

Kader

Reguleren
Reguleren
Reguleren
Reguleren

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid
Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar
Beleidsvrijheid

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

Overige toelichting

Vrij om te kiezen voor wijze van berekenen;
pakket werkt tijdbesparend!

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

ja
ja
ja
nee

MvB
MvB
MvB
MvB

ja

TB

Voorgestelde rol

Reguleren

35

TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

388
389
390
391

Consulenttaken Juridische zaken
Secretariële ondersteuning bestuur
Kabinetszaken
Op kunnen vangen van piekwerkzaamheden

392

Berekenen van algemene uitkering uit GF

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
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0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol

Kostenplaatsen

394

Rationeel gebouwenbeheer toevoeging jaarlijks budget aan
voorziening
Beheer en exploitatie gemeentehuis

Betreft alle gemeentelijke gebouwen, waaronder ook
enige met beleidsvrijheid
schoonmaak via Ability

395

Beheer en exploitatie gemeentehuis

Energiekosten, aankoop duurzame goederen,
belastingen, zuiveringslasten, verzekeringen,
onderhoudskosten, reiniging, waterverbruik,
kapitaallasten.

396
397
398

Contributies en bijdragen Civiel & VROM
Abonnementen Civiel & VROM
Opvangen van piekwerkzaamheden bij de gemeentewerf
(inhuur)
Beheer en exploitatie gemeentewerf (huisvesting en
materieel)

393

399

Inhuur van personeel ter ondersteuning van eigen
mensen/materieel.
Ability schoonmaak, energiekosten, belastingen,
waterverbruik, zuiveringslasten, verzekeringen,
onderhoud- en reinigingskosten, kosten VCA,
kapitaallasten, zendmasten, brandstofkosten,
materieelkosten, onderhoud voertuigen en machines en
gereedschappen, kosten vereniging
beroepsgoederenvervoer.

Reguleren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

ja

Regisseren

discussie

Reguleren

Beleidsvrijheid, maar lange termijn
afspraken
Wettelijk verplicht, niet beinvloedbaar

Reguleren
Reguleren
Regisseren
Reguleren

HB
nee

HB

Uitbesteden

ja

HB

Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid
Beleidsvrijheid

nee
nee
nee

HS
HS
HB

Overlaten
Overlaten
Uitbesteden

Beleidsvrijheid

discussie

HB

Reguleren

nee
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Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Kostenplaatsen

394

Rationeel gebouwenbeheer toevoeging jaarlijks budget aan
voorziening
Beheer en exploitatie gemeentehuis

395

Beheer en exploitatie gemeentehuis

396
397
398

Contributies en bijdragen Civiel & VROM
Abonnementen Civiel & VROM
Opvangen van piekwerkzaamheden bij de gemeentewerf
(inhuur)
Beheer en exploitatie gemeentewerf (huisvesting en
materieel)

393

399

Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.

Bezuinigingsmogelijkheid
Bezuinigingsmogelijkheid
Huidige rol is ook uitbesteden. Geen wijziging
in effecten.
Huidige rol is ook reguleren. Geen wijziging in
effecten.
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0 en 1 = nee
6 en 7 = ja
2 t/m 5 = discussie

Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Nr

Taken

Toelichting op taken

Huidige rol

Kader

Overige toelichting

Keuze fracties

Voorstel B&W

Verantw.

Kerntaak (ja/nee)

Kerntaak (ja/nee)

Inhoudelijk
portefeuillehouder

Voorgestelde rol

Reserves
400

Uitvoeren van het beleid mbt de reserves

401

Reservering voor uitvoering onderwijshuisvesting

Basis hiervoor: Nota reserves en voorzieningen

Reguleren

Beleidsvrijheid

Bij de reserves vindt zeer waarschijnlijk vanuit
de keuzes die uit de kerntakendiscussie naar
voren komen een herschikking plaats.

ja

TB

Regisseren

Wettelijk verplicht, wel beinvloedbaar

Verantwoordelijkheid voor het regulier
onderhoud is overgegaan naar de scholen;
gemeente blijft verantwoordelijk voor zaken als:
asbest, nieuwbouw, meerjarenafspraken
(convernanten) en constructiefouten bestaande
bouw. De gemeente blijft eigenaar. Basis:
MeerjarenOnderhoudsPlan en Integraal
HuisvestingsPlan verordening.

ja

HB

39

TAKENOVERZICHT T.B.V. KERNTAKENDISCUSSIE
Reguleren: de uitvoering geschiedt binnen de gemeente zelf
Regisseren: de uitvoering vindt (deels) onder regie van de gemeente door samenwerkingsverbanden en/of derden plaats

Toelichting
Nr

Taken

Maatschappelijke effecten

Financiële effecten

Bedrijfsvoeringseffecten

Overige toelichting

Reserves
400

Uitvoeren van het beleid mbt de reserves

401

Reservering voor uitvoering onderwijshuisvesting

40

