
Zo deden we het tot nu toe

We bezuinigden al veel de afgelopen jaren 
door:
-  ruimte in de begroting te benutten 
-  beter te organiseren  

(taakstelling Goes op Maat) 
- bestaande budgetten te verkleinen.

Echte wezenlijke keuzes hoefden niet te 
worden gemaakt. De inwoners van Goes
hebben daardoor nog niet of nauwelijks te 
maken gehad met negatieve effecten als 
gevolg van de bezuinigingen. 
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Waarom een nieuwe  
aanpak?

Dit gaan we doen  

Goes heeft net als veel andere gemeenten al 

enkele jaren te maken met teruglopende 

inkomsten en oplopende uitgaven. Dit door de 

doorwerking van de rijksbezuinigingen en de 

decentralisaties op het gebied van zorg, 

participatie en jeugd. In de afgelopen jaren 

hebben we allerlei maatregelen doorgevoerd.  

Maar door de ontwikkeling van het begro-

tingssaldo, de risico’s en de schuldpositie 

hebben we behoefte  aan een aanpak die ertoe 

leidt dat de begroting voor meer jaren sluitend 

is en voldoende ruimte heeft om toekomstige 

tegenvallers op te kunnen vangen. 

De nieuwe aanpak bestaat uit vier stappen 

waardoor er bij de begrotingsbehandeling 

2017-2020 aan de hand van een strategisch 

afwegingskader concrete keuzes gemaakt 

kunnen worden. We zetten daarvoor een 

aantal stappen:

1. bepalen financiële opgaaf
2. bepalen kijk en richting op taken  

3. maken van een keuzeboek

4. keuzeproces 

Hierbij presenteren we u  
de nieuwe aanpak van de 
begroting 2017-2020.  
Dit wordt een intensief 
traject. Maar resultaat zal 
zijn dat we een belangrijke 
richting hebben voor de 
komende jaren.

Nieuwsbrief voor de raadsleden



 

Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2 
4461 GE Goes

Postadres
Postbus 2118
4460 MC Goes

T (0113) 249 600
E stadskantoor@goes.nl
www.goes.nl

Januari / februari 2016

Bepalen financiële opgaaf (stap 1)
In deze stap wordt de begroting doorgelicht op 

de belangrijke financiële aspecten (voor zover 
dat nog niet is gebeurd). Het resultaat is een zo 

actueel mogelijk beeld van de financiële positie 
en een expliciete uitspraak over het voor de

begroting 2017-2020 te bezuinigen bedrag. 

Bepalen kijk en richting op taken (stap 2)
In deze fase bouwen we een gezamenlijk beeld

op waardoor concrete keuzes kunnen worden

gemaakt. Waar gaan we ons de komende jaren

op richten? Een voorbeeld hiervan is de set van

drie strategische speerpunten die we als college 

al hanteren (‘binnenstad als magneet’, ‘grip op 
het sociaal domein’ en ‘maatschappelijke
voorzieningen’). In sessies met college en 

management college komen we tot een aantal 

richtinggevende uitgangspunten.

Van keuzelijst tot keuzeboek (stap 3)
In 2015 is intern al een flinke keuzelijst voor 
mogelijke bezuinigingen gemaakt. Bij stap 3 

gaan we onze bestaande keuzelijst aanvullen 

en opwaarderen tot een keuzeboek (catalogus) 
dat inzicht geeft in de gemeentelijke begroting, 

op zo’n manier dat wij met u als raad op basis 

daarvan keuzes kunnen maken. Bij het 

opstellen van het keuzeboek gaan we uit van 

een nulpunt (zero based aanpak). 

Zero based aanpak
Een zero based-aanpak leidt ertoe, dat dat wat we 
doen als gemeente wordt geanalyseerd, daarmee 
keuzes worden gecreëerd om de bezuiniging te be-
halen, de onderbouwing van beleid in de begroting 
beter wordt (het realiteitsgehalte) en de sturings-
mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor het 
college en raad worden vergroot. Alle budgetten 
(op functie-/product en activiteitenniveau) van de 
gemeente worden doorgelicht. Het vertrekpunt is 
een minimum-uitvoeringsniveau, een basis- 
voorzieningenniveau. Het minimum wordt bepaald 
door de gemeente Goes op taakniveau te vergelij-
ken met een aantal (5-10) vergelijkbare gemeenten  
(in centrumfunctie, sociale structuur).

Ook een rol voor inwoners

Omdat nu ook echt inwoners iets zullen 
gaan voelen van de keuzes die worden 
gemaakt, gaan we ze meenemen en 
betrekken in de keuzes die worden 
gemaakt. Hoe en wat precies we gaan 
doen zijn we nog aan het uitdenken. 
Maar vast staat dat de inwoners mogen 
‘meeadviseren’. Misschien doen we dat via 
avonden of via een digitale peiling. 
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De planning

 Start Eind

Stap 1 Financiële opgaaf bepalen 1 januari 2016 14 juni 2016 (college)
7 juli 2016 (debatraad)

Stap 2 Kijk en richting op taken 1 maart 2016 14 juni 2016 (college)
7 juli 2016 (debatraad)

Stap 3 Van keuzelijst tot keuzeboek 1 maart 2016 23 augustus 2016 (college)

Stap 4 Keuzeproces begroting 30 augustus 2016 20 september 2016 (college)
10 november (begrotingsraad)

Keuzeproces (stap 4)
Het doel van deze stap is door het maken van 

keuzes een meerjarig, sluitende begroting 

2017-2020 te maken. Bij eventuele toekomstige 

tegenvallers kan de komende jaren worden 

teruggevallen op het keuzeboek.


