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Beste leden van de werkgroep Financieel Evenwicht,  

Allereerst bij voorbaat dank voor uw tijd en uw bijdrage in het meedenken en vormgeven van een 

afwegingskader voor de gemeente West Betuwe.  

Ter voorbereiding van onze eerste bijeenkomst heb ik dit document voor u opgesteld. Dit betreft een 

beschrijving van wat verstaan kan worden onder een afwegingskader en welke onderdelen in een 

afwegingskader terug zouden kunnen komen (op basis van voorbeeld Culemborg). Daarnaast zijn in 

de bijlage ter beeldvorming een aantal voorbeelden toegevoegd van andere gemeenten. Dit betreffen 

afwegingskaders, die zij hebben gebruikt voor hun eigen bezuinigingstrajecten. 

Wat er van u wordt verwacht  

In dit document zijn reeds twee onderdelen van een afwegingskader beschreven. Het eerste onderdeel 

gaat in op feitelijke informatie over een ombuigingsvoorstel. Het tweede onderdeel richt zich op de 

samenhang tussen strategische keuzes, het bijhorende ambitieniveau en de ombuigingsvoorstellen.  

De volgende vragen willen we in ieder geval beantwoorden tijdens deze eerste bijeenkomst:  

 Voldoet de voorgestelde feitelijke informatie (onderdeel 1), of dient er aanvulling of wijziging 

plaats te vinden? En 

 Welke (aanvullende) onderdelen zou u graag terugzien in een afwegingskader? 
 

De meeste tijd willen we echter besteden aan deel twee van het afwegingskader. De bijlagen helpen u 

hier bij de beeldvorming. 

Het vervolg na onze eerste bijeenkomst 

Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst zal ik samen met de project een voorstel opstellen 

voor een concept afwegingskader. Dit voorstel wil ik graag met u in een tweede bijeenkomst finetunen, 

zodat we een gezamenlijk gedragen afwegingskader kunnen aanbieden aan de gemeenteraad tijdens 

de behandeling van de perspectiefnota op 7 juli 2020.  

Tot snel! 

Met hartelijke groet,  

 

Marcel Raassens 

Projectmanager West Betuwe Financieel in Evenwicht 
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Anders denken, organiseren en sturen voor een sterke basis en 

een toekomstbestendig, financieel gezond West Betuwe 

West Betuwe wil een financieel gezonde gemeente zijn, met een begroting die gedurende een reeks 

van jaren in evenwicht is. Tegelijkertijd wil de gemeente goede voorzieningen bieden, tegen 

acceptabele lasten voor inwoners en bedrijven. 

We willen regie houden op de begroting en de tijd nemen om alle mogelijke dekkingsmaatregelen te 

onderzoeken. Zodat we voorbereid zijn op tegenvallers in de begroting. Hiermee brengen we uw raad 

in positie om een goede afweging van de maatregelen te kunnen maken.  

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de nadelen op de inwoners worden afgewenteld. Daarom 

starten we nu al met voorbereidend onderzoek naar mogelijkheden om de financiële tegenvallers het 

hoofd te bieden. 

Rol gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft het budgetrecht en neemt het definitieve besluit over de maatregelen die in 

het dekkingsplan van de begroting worden opgenomen. We willen de raad vanaf het begin betrekken 

bij het onderzoek naar de mogelijke dekkingsmaatregelen voor tekorten en bij het ontwikkelen van het 

afwegingskader. Voor draagvlak en betrokkenheid bij het proces, maar ook vanuit de controlerende 

taak van de raad op de volledigheid van de voorgestelde maatregelen.  

Vervolgens maken we met de raad een afwegingskader waaraan de maatregelen kunnen worden 

getoetst en kunnen worden teruggebracht tot een gewenst maatregelenpakket (convergeren). 

Categorisering ombuigingsvoorstellen 
We gaan breed onderzoeken (divergeren) welke maatregelen we kunnen inzetten om tekorten op te 

vangen, dat doen we via de volgende zes categorieën: 

1. Opschonen: aframen budgetten waar op basis van de jaarrekening 2019 structurele onder-

uitputting blijkt; 

2. Besparen: gemeentelijke uitgaven beperken waarbij met minder middelen hetzelfde resultaat 

bereikt wordt;  

3. Bezuinigen: gemeentelijke uitgaven beperken waarbij de resultaten inhoudelijk ook wijzigen 

4. Prioriteren: onderscheid wettelijke en niet-wettelijke taken, bijstellen van bestuurlijke ambities 

5. Lastenverzwaring: leges en belastingen voor de samenleving verhogen 

6. Verdienen: extra inkomsten genereren. 
 

Categorie 1 en 2 (laaghangend fruit) worden momenteel reeds geïnventariseerd en daar waar mogelijk 

reeds doorgevoerd. Daar waar politieke keuzes gemaakt moeten worden over de manier waarop 

(categorie 3 t/m 6) is het waardevol om gebruik te maken van een afwegingskader. 

Afwegingskader – Feiten en keuzes 

Een afwegingskader brengt alle aspecten die met een ombuigingsvoorstel op een gestructureerde 

manier in beeld. Dit om de gemeenteraad van de relevante informatie te voorzien die zij nodig heeft 

om de politieke discussie en besluitvorming over die ombuigingsvoorstellen goed te kunnen voeren.  

Een deel van deze informatie is feitelijk van aard en is nodig om als besluitvormer een compleet 

overzicht te krijgen.  
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Een ander deel is inhoudelijk en omschrijft de relatie tussen het ombuigingsvoorstel, de strategische 

keuzes en het ambitieniveau van de gemeente. De waardering van die relatie is onderdeel van 

genoemde politieke discussie en besluitvorming. 

 

Deel 1 – De noodzakelijke feitelijke informatie  
1. Opbrengst: Wat levert de maatregel op in geld.  

2. Tijd: Van belang is op welk moment een bezuiniging of een inkomstenverhoging kan worden 

gerealiseerd. Dit zeker vanwege de verplichting van de gemeente om een sluitende 

meerjarenbegroting op te stellen. Daar dient de fasering van de bezuinigingen op afgestemd te 

worden. Hoe eerder iets ingeboekt kan worden, hoe eerder er echter ook ruimte is om 

onverwachte tegenvallers op te vangen. We kiezen er dan ook voor om aan te geven wat de kortst 

mogelijke termijn is waarbinnen een bezuiniging kan worden gerealiseerd.  

3. Betrokken partijen: Om een goede inschatting te kunnen maken van de realiseerbaarheid van een 

bezuiniging is het van belang om de hierbij betrokken partijen goed in beeld te hebben. Dit 

vergemakkelijkt een helder besluitvormings- en uitvoeringsproces. 

4. Complexiteit bij realisering: Aangegeven moet worden of een bezuiniging of inkomstenverhoging 

gemakkelijk te realiseren is of dat het complexer is, bijvoorbeeld vanwege de afbouw van al jaren 

bestaande verwachtingspatronen of een veelheid aan belangen die aan de orde is. We maken dan 

ook een onderscheid tussen:  

a. bezuinigingen die gemakkelijk en direct kunnen worden doorgevoerd;  

b. bezuinigingen waarbij een zorgvuldig maar wel relatief kort (bestuurlijk) 

besluitvormingsproces moet worden doorlopen; 

c. bezuinigingen waarbij een zorgvuldig maar en complex (bestuurlijk) 

besluitvormingsproces moet worden doorlopen.  

5. Transitiekosten: Sommige bezuinigingen kunnen niet voetstoots worden uitgevoerd. Het kan 

nodig zijn om te nader onderzoeken wat gevolgen zijn van verschillende varianten van concrete 

invulling van een bezuiniging. Of hoe gevolgen deels kunnen worden opgevangen door eigen inzet 

van de samenleving. Soms is het noodzakelijk om eerst te investeren alvorens daadwerkelijk op 

de gemeentelijke exploitatie bespaard kan worden.  

 

Deel 2 – de Het “hart” van het afwegingskader  
Waarop je wel en waarop je niet wilt ombuigen (lees: bezuinigen, prioriteren, lasten verzwaren en 

inkomsten verhogen ) is primair een politieke keuze. Het is sterk als deze keuze gebaseerd is op 

strategische documenten waarin heldere uitgangspunten voor de koers van de gemeente West 

Betuwe zijn vastgelegd. Daaruit zou moeten blijken wat men erg belangrijk vindt en als spiegelbeeld 

wat men dus niet of minder belangrijk vindt.  

De meest recente strategische documenten (die door de gemeenteraad zijn vastgesteld) zijn het: 

 Herindelingsadvies West Betuwe 

 College Uitvoeringsprogramma (CUP) + voorkeuren gemeenteraad.  

 … 
 

In beeld moet worden gebracht hoe ombuigingsmaatregelen gerelateerd zijn aan de inhoud van deze 

documenten. Dit brengt met zich mee dat onderstaande inhoudelijke informatie in beeld zal worden 

gebracht. Dit vormt het “hart” van het afwegingskader.  

6. Draagt een maatregel al dan niet bij aan de realisering van de strategische doelstellingen van de 

stad zoals in herindelingsadvies en het (CUP) neergelegd;  
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7. Het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft. Minimaal, nominaal of hoog.  

 

8. Maatschappelijke effecten: 

Met betrekking tot de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen wordt in beeld gebracht of 

een maatregel er toe leidt dat een voorziening ophoudt te bestaan, op een aangepast niveau blijft 

bestaan of dat een andere voorziening in de lacune kan voorzien. Daarnaast wordt in beeld 

gebracht of een gestopte voorziening in de verre toekomst gemakkelijk of moeilijk kan worden 

gerevitaliseerd. Ook wordt aangegeven welke bevolkingsgroepen of wijken worden het meest 

geraakt door de maatregel. Als onderdeel van die effecten zal bij verstrekte subsidies worden 

beoordeeld of de oorspronkelijke doelstelling van de subsidieverlening nog steeds relevant is en 

ook wordt gerealiseerd;  

 

9. Verdeling van de lasten van bezuinigingen: 

Bij realisering van een bezuiniging wordt het profijtbeginsel betrokken. Als je een fatsoenlijk 

inkomen hebt is het gerechtvaardigd dat je voor voorzieningen waar je zelf profijt van hebt, 

meebetaalt. Financieel minder draagkrachtige inwoners ontzien wij; 
 

Na alle voorgaande bezuinigingen op de werkorganisatie van de gemeente wordt er niet meer in 

algemene zin op die werkorganisatie bezuinigd. De ervaring leert dat deze ongerichte manier van 

bezuinigen uiteindelijk ten koste gaat van zowel beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Van dat laatste 

zijn de inwoners van West Betuwe de dupe. Een bezuiniging op de werkorganisatie wordt enkel 

gekoppeld aan het vervallen van concrete taken voor die werkorganisatie. Pas als taken worden 

geschrapt heeft dit consequenties voor de financiering van de werkorganisatie. 

Burgerparticipatie  
Bij het opstellen van het Bidbook is door de inwoners van West Betuwe verzameld wat zij belangrijk 

vinden voor de gemeente. Deze inbreng wordt door middel van e-participatie, bestaande uit een 

digitale enquête en online gesprekken, verder ontwikkeld. Goede communicatie is een randvoorwaarde 

voor dit hele traject, daar wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Uiteindelijk levert dit een 

rapportage voor de raad op, die input is voor het politieke debat over de bezuinigingen.  

Dit zal als input worden gebruikt bij het afwegen van de bezuinigingsopties.  
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Bijlage 1 – Voorbeeld afwegingskader gemeente Lelystad 

Focust zich op de kerntaken die een gemeente heeft. Wat is noodzakelijk en wat is luxe? Op luxe 

zaken wordt zwaar bezuinigd of noodzakelijke dingen minder.  

Voor verder info: zie bijlage 1 (aparte pdf) 

Bijlage 2 – Voorbeeld afwegingskader gemeente Tiel 

Focust zich op de gewenste ontwikkelrichting van de gemeente: waar wil Tiel voor staan? 

In West Betuwe kan je dat koppelen aan het herindelingsadvies, maar ook aan het ‘opnieuw’ 

categoriseren van ontwikkelrichtingen (groen, sociaal, economisch, of leefbaar). 

1.3 Afwegingskader ‘wat voor stad we willen zijn’  
Tot op heden werden eerdere oplossingen voor bovengenoemde urgenties steeds vanuit een 
deelperspectief bekeken. Of was het vooral een kwestie van brandjes blussen. De behoefte is nu dit 
patroon te doorbreken. Er is zowel bestuurlijk als ambtelijk geconstateerd dat er behoefte en 
noodzaak is voor een overstijgend lange termijn perspectief/ afwegingskader in wat voor stad we 
willen zijn. In eerste instantie om te kunnen toetsen dat we op de korte termijn niet de verkeerde 
dingen weg bezuinigingen die juist cruciaal zijn voor de doorontwikkeling van Tiel. En in tweede 
instantie om als gemeenschappelijk leidmotief te gebruiken voor de doorontwikkeling de komende 
jaren.  

 

 

Meer 
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de stad om 
een sociale, 

vitale en 
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stad te blijven

Meer 
draagkrachtigen 

binnen halen
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7 | AFWEGINGSKADER WEST BETUWE 

 

De centrale gedachte in wat voor stad we willen zijn is dat er meer draagkracht in Tiel nodig is om 
een sociale, vitale en aantrekkelijke stad te blijven. Hiervoor zijn vier doelstellingen van belang:  
1. Het aantrekkelijk zijn voor nieuwe draagkrachtigen  

2. Het binden van de huidig draagkrachten  

3. Het ontwikkelen van de zelfredzaamheid  

4. Minder onevenredigheid in opvang, huisvesting en kosten van regionaal minder draagkrachtigen  
 
Het afwegingskader is aan de hand van het model van Marlet en de zelfredzaamheidsmatrix op 
hoofdlijnen uitgewerkt naar beïnvloedbare factoren om op te sturen. Denk aan de bereikbaarheid 
van werk, de kwaliteit van de woon-en leefomgeving en de beschikbaarheid van woningen en 
voorzieningen. Maar ook aan het hebben van een minimaal vangnet en het versterken van 
zelfredzaamheid.  
Aan de hand hiervan kunnen we toetsen of het logisch is dat we als gemeente aan iets bijdragen of 
dat we dit niet meer moeten doen. Ook helpt het afwegingskader ons om tijdig nieuwe onderwerpen 
en resultaten te agenderen en hiervoor op zoek te gaan naar noodzakelijke financiële middelen. Voor 
aanvullende informatie over het afwegingskader wordt verwezen het document ‘informatie 
afwegingskader’.  
 
Samenhang met “Smaak van Tiel” (Berenschot)  
Nagenoeg gelijktijdig aan de interne ontwikkeling van het afwegingskader is, door bureau Berenschot 

ook een analyse van Tiel gemaakt. Dit is genaamd ‘Smaak van Tiel’. De uitkomst heeft een 

soortgelijke strekking. In het vervolgtraject van de investeringsagenda worden de 

handelingsperspectieven en het afwegingskader samen genomen 

 

 

 


