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: In de startnotitie kerntakendiscussie wordt het proces en de
aanpak beschreven hoe er richting de kerntakendiscussie
wordt gewerkt. De raad wordt gevraagd de startnotitie kerntakendiscussie vast te stellen.

Uithuizen, 4 december 2014

AAN DE RAAD.
Inleiding
De raad heeft op 23 april 2014 kennisgenomen van het coalitieakkoord 'Eemsmond - goed voorbereid op de toekomst'. Om de bezuinigingen van het Rijk
op te kunnen vangen en vanwege de voorziene financiële tekorten wil de coalitie een discussie over de kerntaken voeren. Vervolgens heeft het presidium een
plan van aanpak op hoofdlijnen vastgesteld. In lijn met het gevoelen van de
raad heeft de stuurgroep kerntakendiscussie, onder verantwoordelijkheid van
het presidium, het plan van aanpak en proces voor een kerntakendiscussie
nader uitgewerkt en vastgelegd in bijgaande startnotitie. De stuurgroep, gehoord hebbende het advies van de klankbordgroep, vraagt de raad nu om zijn
instemming. In de raadsvergadering van 12 februari 2015 wordt u de kaderstellende notitie ter vaststelling voorgelegd. In de planning is voorzien dat de
kerntakendiscussie wordt gevoerd in de raadsvergadering van 9 april 2015.
Hieronder worden de hoofdpunten uit de startnotitie kort weergegeven.
Missie en Visie
Een helder geformuleerde politiek/bestuurlijke missie/visie is van eminent belang om duidelijk te maken waar we in Eemsmond bestuurlijk voor staan en
wie we willen zijn. In de startnotitie treft u een eerste aanzet van een missie
en visie aan. In de kaderstellende notitie zal hier verder op worden ingezoomd.
Bestuursopdracht
De volgende bestuursopdracht staat in de startnotitie geformuleerd.
'Organiseer in 2014/2015, conform het vastgestelde plan van aanpak, de
kerntakendiscussie. Verwerk dit in een startnotitie waarin de processtappen
duidelijk worden en bereidt keuzemogelijkheden voor die kunnen leiden tot
kaderstelling. Bied vervolgens input voor de kerntakendiscussie met als doel
het bijstellen van de programmabegroting 2015 met een sluitende (meerjaren)begroting en opmaat voor de kadernota ten behoeve van de begroting
2016'.
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Doel kerntakendiscussie
In de startnotitie treft u een omschrijving van het doel van een kerntakendiscussie aan. Het streven is een takenpakket te ontwikkelen dat past bij de visie,
ambities en schaal van onze gemeente, waarbij de (meerjaren)begroting sluitend en in evenwicht is.
Resultaat
In de startnotitie is een resultaatformulering van het eindproduct opgenomen.
Kortweg is benoemd dat het volgende gewenst is:
1.
een visie
2.
notitie kerntakendiscussie die uitspraken doet over het ambitieniveau,
takenpakket en financiële bandbreedte.
Kerntaak
In de startnotitie is de omschrijving van een kerntaak opgenomen.
Uitgangspunten
In de startnotitie treft u diverse uitgangspunten aan die de stuurgroep van belang vindt en die belangrijk worden gevonden voor het procesvervolg en ten
behoeve van de kerntakendiscussie zelf.
Toetsen en afwegen
In de startnotitie is geanticipeerd op het vorm en inhoud geven aan een regiegemeente. Daarom is een instrument ontwikkeld om een actuele taakinventarisatie te kunnen toetsen en afwegingen te kunnen maken voor een kwalificatie
'al of niet kerntaak' en toekomstige gemeentelijke rolvervulling passend bij de
visie op een regiegemeente. Uiteraard binnen het besef dat het moet bijdragen
tot het kunnen vervaardigen van een evenwichtige en sluitende (meerjaren)begroting.
Route
Met het vaststellen van de startnotitie heeft u helder:
1.
welke processtappen gezet worden richting een kerntakendiscussie;
2.
hoe de planning in tijd eruit ziet;
3.
hoe het takenpakket wordt doorgelicht en welke instrumenten
daarvoor gebruikt worden;
4.
hoe de kaderstelling wordt voorbereid;
5.
hoe de adviesorganen worden betrokken;
6.
uw rol als volksvertegenwoordiger;
7.
wat er moet gebeuren na de kerntakendiscussie.
Financiële consequenties:
Er zijn geen financiële consequenties aan dit raadsvoorstel verbonden.
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Voorstel
De raad wordt voorgesteld om de startnotitie kerntakendiscussie vast te stellen.

Presidium
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, voorzitter

Ir. H. Hoekstra, griffier

