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Aan de raad,
Aanleiding
In de raad van november heeft u in het kader van de begroting 2005 besloten om een
onderzoekscommissie van 5 personen in te stellen die, onder het motto ‘tijd voor keuzes’, als
opdracht meekrijgt om aangrijpingspunten voor de begrotingsjaren 2006 en volgende jaren
te formuleren voor incidentele en structurele aanscherping en bijsturing van de begroting,
gericht op verbetering van het meerjarig financieel perspectief. Door de raad is besloten dat
deze onderzoekscommissie bestaat uit de portefeuillehouder financiën, de algemeen
directeur/gemeentesecretaris en drie externe leden.
Vervolgtraject
Na het raadsbesluit begroting 2006 zijn voorbereidingen getroffen voor de benoeming van de
externe leden. Tevens is een ambtelijke werkgroep ingesteld, ter ondersteuning van deze
onderzoeksgroep en is een operationalisatie van de onderzoeksopdracht voorbereid.
Externe leden
De raad heeft in de novembervergadering de volgende criteria geformuleerd voor de externe
leden van de commissie: ruimte ervaring met (lokaal) bestuur, vanuit brede visie kunnen
vergelijken tussen gemeenten, creatief (out-of-the-box) kunnen denken, beschikbaarheid op
korte termijn en onafhankelijkheid. Tegen deze achtergrond is de afgelopen weken gewerkt
aan invulling. Dit heeft geleid tot drie kandidaten, waarmee thans afrondende besprekingen
plaatsvinden. Het presidium is geï nformeerd over de kandidaten. Geconstateerd kan worden
dat ze voldoen aan het gestelde profiel. Voorgesteld wordt om de besprekingen verder af te
ronden en de raadsvoorzitter te machtigen om de drie leden te benoemen.
Operationalisatie onderzoeksopdracht
Het eindresultaat dat de uitwerking van de opdracht moet opleveren is als volgt samen te
vatten :
• aangrijpingspunten voor de begrotingsjaren 2006 en volgende jaren te formuleren voor
incidentele en structurele aanscherping en bijsturing van de begroting, gericht op
verbetering van het meerjarig financieel perspectief.
• bevindingen, adviezen en aanbevelingen uiterlijk 10 maart 2006 aan de voorzitter van de
raad aan te bieden alsmede aan de formateur, in afschrift aan de fractievoorzitters.
• deze bevindingen vervolgens te betrekken bij het opstellen van het programma 20062010, dat op zijn beurt z’n uitwerking zal krijgen in programmabegroting 2007,
enzovoort.

Voor de aanpak van de opdracht wordt gekozen voor een top down benadering die met een
hoge mate van snelheid wordt ingevuld. In deze top down benadering worden de
zoekgebieden bepaald die als oplossingsrichting voor de begroting gebruikt kunnen worden.
De ondersteuning van de onderzoekscommissie ‘Tijd voor keuzes’ vindt plaats door een
kleine werkgroep onder leiding van de wethouder Financiën. In de bezetting van deze
werkgroep wordt een verbinding gelegd tussen programma management en bedrijfsvoering.
In principe staan alle programmalijnen ter discussie. De griffier is tevens lid van deze
werkgroep, met als bijzondere taak het bewaken van verbinding met opdracht/intentie raad
en de inpasbaarheid in het vervolgproces richting programma 2006-2010.
Gezien de korte termijn die beschikbaar is en de statuur van de externe leden, kan niet
verwacht worden dat zij het onderzoek zelf gaan verrichten. Zij hebben tot taak:
• op basis van hun respectievelijke visie en deskundigheid gezaghebbend suggesties te
doen aan de werkgroep om ideeën nader voor te bereiden, om nieuwe zoekrichtingen
aan te dragen, om frisse blik, creativiteit en onorthodoxe suggesties aan te dragen.
• op basis van de uitwerking van de werkgroep te toetsen dat daadwerkelijk alle
mogelijkheden bekeken zijn.
In de keuze van de oplossingsrichtingen komen politieke voorkeuren niet tot uitdrukking, met
andere woorden: alle mogelijkheden worden op tafel gelegd. Tijdens het onderzoek worden
de fractievoorzitters over de voortgang van het proces geï nformeerd, na afronding
inhoudelijk over de uitkomst.
Leidend voor de uitwerking is de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente voor het
sluitend maken van de begroting. Gekeken wordt naar de eigen rolopvatting en
taakuitvoering door de gemeente. Het probleem bij anderen neerleggen of afhankelijk maken
van extra middelen van anderen is niet aan de orde. Dat wil niet zeggen dat deze weg niet
belopen zal worden maar dat op voorhand geen middelen hieruit worden ingeboekt voor het
sluitend maken van de begroting.
De mogelijkheden tot externe onderbouwing van zoekgebieden vindt op hoofdlijnen plaats.
Dit gebeurt in de vorm van het zelf uitvoeren van het IFLO onderzoek waarin gemeenten
worden vergeleken op basis van omvang, profiel en gemeentefonds.
De vraag of we de dingen goed doen, de efficiency vraag, is nu niet aan de orde. Dit is een
regulier management proces. Om dit te onderbouwen wordt een globale benchmark van de
personele kosten gemaakt.
Uitgangspunt is dat er begin maart een overzicht met oplossingsmogelijkheden ligt, als input
voor de formatiebesprekingen. Onderdeel van het vervolgproces kan een raadsconferentie
zijn, om de politieke haalbaarheid gaat toetsen.
De maatregelen die hierna resteren komen terecht in richtinggevende nota die als basis
gebruikt wordt voor het programma 2006-2010. Na vaststelling hiervan kan vervolgens de
organisatie aan de slag om dit verder uit te werken en de invoering voor te bereiden
(draagvlak creëren en verfijnen van de maatregelen). Dit gebeurt in de termen van de
beantwoording van de www vragen die in de programmabegroting 2007 terechtkomen. Deze
begroting komt in november 2006 in besluitvorming.
Werkbudget
Bij de nadere uitwerking van het raadsbesluit tot instellen van deze commissie is duidelijk
geworden dat het wenselijk is om aan deze commissie een werkbudget te koppelen.
Voorsteld wordt hiervoor het restant-budget Raad/Diensten van Derden 2005 om te zetten in
een bestemmingsreserve ‘Tijd voor keuzes’, onder handhaving van het budgethouderschap.
Deze bestemmingsreserve vervalt op het moment dat het traject ‘tijd voor keuzes’ is
beëindigd (d.w.z. de werkzaamheden van de onderzoekscommissie en eventuele direct

hieruit voortvloeiende vervolgstappen). Interne kosten voor het traject ‘tijd voor keuzes’
worden bekostigd uit de lopende begroting, niet uit de ingestelde bestemmingsreserve.
Voorstel
Op grond van het voorgaande wordt voorgesteld om:
1. de raadsvoorzitter te machtigen om de benoeming van de externe leden af te ronden
binnen het besprokene in het presidium;
2. in te stemmen met nadere operationalisatie opdracht en organisatie van uitvoering;
3. in te stemmen met instellen bestemmingsreserve ‘tijd voor keuzes’ onder de genoemde
condities;
Sittard-Geleen, 13 december 2005
Namens het presidium,

J.H.A. Dormans, plv-voorzitter

F.T.H.A. Coenen, griffier.
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Onderwerp:
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De raad van de gemeente Sittard-Geleen,
-

gezien het voorstel van het presidium van 13 december 2005, gemeenteblad 2005
nummer 162;

besluit:
1. de raadsvoorzitter te machtigen om de benoeming van de externe leden af te ronden
binnen het besprokene in het presidium;
2. in te stemmen met nadere operationalisatie opdracht en organisatie van uitvoering;
3. in te stemmen met instellen bestemmingsreserve ‘tijd voor keuzes’ onder de genoemde
condities;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van
14 december 2005,
de griffier,

de voorzitter,

drs F.T.H.A. Coenen

J.H.A. Dormans

