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Nadere uitwerking proces kerntakendiscussie deel 2

Inleiding

Op 14 april 2015 heeft uw raad het aangepaste procesvoorstel vastgesteld voor de 
kerntakendiscussie deel 2. Centraal hierin stond de overweging deze discussie te 
voeren vanuit een visie op de toekomst. Daartoe is vervolgens in samenspraak de 
stadsvisie uit 2005 geactualiseerd.
Deze stadsvisie 2015-2030 is intussen aan uw raad aangeboden met het voorstel om 
het daarin beschreven Profiel van Veldhoven vast te stellen als onderlegger voor de te 
voeren kerntakendiscussie. Hierover heeft uw raad op maandag 23 november 
oordeelsvormend gediscussieerd. De besluitvorming daarover vindt plaats in de 
raadsvergadering van 15 december a.s.

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering waren er diverse vragen en 
opmerkingen over het abstractieniveau van de stadsvisie in relatie tot de te voeren 
kerntakendiscussie in januari en februari 2016. Wij hebben daarom het proces voor de 
kerntakendiscussie concreter uitgewerkt.

Kernboodschap

Met de besluitvorming over de stadsvisie 2015-2030 op 15 december a.s. start het 
programma voor het voeren van een raadsdebat over de gemeentelijke kerntaken.
Ons college heeft daarvoor een stappenplan met bijbehorende tijdsplanning opgesteld. 
De invulling van de financiële taakstelling achten wij in eerste instantie geen 
onderdeel van het raadsdebat over de kerntaken; in tweede instantie uiteraard wel.

In het door u vastgestelde procesvoorstel is een ordeningsprincipe (indeling taken in 
drie categorieën) vastgelegd. Op basis van dit ordeningsprincipe en het door u vast te 
stellen 'Profiel van Veldhoven' uit de geactualiseerde stadsvisie leggen wij uw raad 
medio december een voorstel voor over de verdeling van de gemeentelijke taken naar 
de onderscheidene categorieën.

De taken in categorie A worden als noodzakelijk beschouwd. Dit zijn 'harde' wettelijke 
en absoluut noodzakelijke/onmisbare taken, die (minimaal) op het huidige niveau 
blijven. Ons college vindt bijvoorbeeld het uitvoeren van alle taken rondom 
burgerlijke stand en crisisbeheersing tot deze categorie behoren.
De taken in categorie B worden zeer wenselijk geacht. Hiertoe behoren ook de 'zachte' 
wettelijke taken waaraan de gemeente zelf invulling kan geven. Voorbeelden hiervan 
vindt ons college het onderhoud van wegen, verlichting en openbaar groen.



De taken in categorie C zijn wenselijk maar niet wettelijk. Over de uitvoering daarvan 
kan uw raad dus vrij beslissen. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld de 
voorzieningen voor honden en het organiseren van kermissen.
Van alle taken zal ons college de maatschappelijke relevantie (hoog of laag), de 
financiële impact (hoog of laag) en de mate van beïnvloedbaarheid (hoog of laag) 
aangeven in het voorstel naar uw raad.

In het voorstel aan uw raad is de financiële vertaling nog niet meegenomen. Op deze 
manier geven we voorrang aan de inhoudelijke discussie over de gemeentelijke taken. 
De financiële vertaling is een noodzakelijk en belangrijk vervolg op de resultaten van 
de inhoudelijke discussie. Zodra dat oordeelsvormende debat is gevoerd, zullen wij uw 
raad direct een financiële doorrekening van de mogelijke keuzes doen toekomen. 
Daarmee kunt u een gedegen besluit nemen over de gemeentelijke kerntaken, met 
een indicatie van de financiële gevolgen. In de bijlage wordt het proces schematisch 
weergegeven.

Het voorgenomen programma voor de kerntakendiscussie ziet er dan als volgt uit:

» Toezending voorstel kerntakendiscussie aan uw raad medio december 2015
» Beeldvormende raadsbijeenkomst, waarin het

college een technische toelichting geeft op de
raadsstukken (procesinhoud, werkwijze indeling
taken) 12 januari 2016

» Oordeelsvormende vergadering met raadsdebat over
de kerntaken 26 januari 2016

» Toezending rapportage financiële doorrekening uiterlijk 3 februari 2016
» Besluitvormende raadsvergadering 16 februari 2016

Communicatie en samenspraak

De kerntakendiscussie wordt gevoerd vanuit een visie op de toekomst, het 'Profiel van 
Veldhoven' uit de geactualiseerde stadsvisie. Die stadsvisie 2015-2030 is in een 
traject van samenspraak tot stand gekomen. Over de kerntakendiscussie zal via de 
gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden.

Bijlagen

1. Stroomschema kerntakendiscussie.
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Taken

Stoppen

Niveau
verlagen

Niveau
Handhaven

Niveau
verhogen

Kerntaak

Geen
kerntaak

Categorie C 
Wenselijk, maar 
(profiel)

Categorie B 
Zacht wettelijk/ zeer 
wenselijk (profiel)

Categorie A
Hard wettelijke/onmisbaar 
(profiel)

Maatschappelijke relevantie 
Financiële impact 
Mate beïnvloedbaarheid


