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Inleiding 
We staan voor de opdracht om de begroting in balans te brengen. Dat kan door 
inkomsten te verhogen en/of te bezuinigen. Bezuinigingen met een omvang van de 
huidige opgave treft de kwaliteit van voorzieningen. Dat raakt en voelen onze inwoners 
en maatschappelijke organisaties. Als dermate ingrijpende besluiten genomen moeten 
worden, is het nodig om diegenen die dit voelen in hun dagelijks leven, die de ervaringen 
en de expertise hebben, aan het stuur te zetten. 

In het sociaal domein is er een palet aan belangen. Van preventie, welzijn, gezondheid tot 
dagbesteding en intensieve zorg. Als de effecten gevoeld worden, zullen betrokkenen 
opkomen voor hun individuele belangen. De dialoog voorziet er in dat alle belangen mee 
doen aan de dialoog in een intensief participatieproces. Want het gesprek over belangen, 
gevolgen en oplossingsrichtingen tussen belanghebbenden leidt tot begrip. Men praat 
met elkaar en niet over elkaar. Zodat het vraagstuk rond de inzet van beschikbare 
middelen een gemeenschappelijk vraagstuk wordt van samenleving en gemeente. En 
door de het delen van belangen, kennis en expertise ontstaan nieuwe inzichten en komt 
men tot creatieve, gedragen oplossingen. 

Dit document bevat een procesbeschrijving op hoofdlijnen en hoort bij het raadsvoorstel 
waarin de raad gevraagd wordt een bezuinigingsdialoog te starten op programma 1 
samenleving. De financiële en inhoudelijke kaders zijn in het raadsvoorstel verwerkt. Het 
voorstel ligt samen met deze procesbeschrijving op 29 oktober ter besluitvorming voor in 
de gemeenteraad. Bij een positief besluit gaat de dialoog vervolgens in november 2020 
van start en leidt tot besluitvorming over de voorstellen uit de dialooggroep in de 
raadsvergadering van mei 2021. 
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Procesfasen

Kaderstelling
Wanneer de raad besluit tot een bezuinigingsdialoog, dan is de eerstvolgende stap de 
kaderstelling. Ook dit gebeurt door de raad. Hij stelt de financiële opgave vast en krijgt 
de mogelijkheid om onderwerpen te benoemen waar de expertgroepen geen 
bezuinigingsvoorstellen voor mogen formuleren.
De kaderstelling leidt tot een concrete opdracht aan de expertgroepen, namelijk het 
komen tot gedragen voorstellen om de inkomsten te verhogen of bezuinigingen te 
realiseren voor het bedrag ter hoogte van de door de raad gestelde opgave en binnen de 
door de raad gestelde kaders.

Groenboekfase
Na besluitvorming en kaderstelling door de raad wordt gestart met de voorbereidingen 
van de groenboekfase. Allereerst worden een Chef de Dossier en een Co geworven 
binnen de ambtelijke organisatie. Zij begeleiden de expertgroep. Ten behoeve van het 
samenstellen van de expertgroep, maken zij een stakeholdersanalyse van alle mogelijke 
belanghebbenden op het thema. Waarna zij aan de slag gaan met het samenstellen van 
de expertgroep door actieve benadering en de zogenaamde “call of interest”.

Het is cruciaal dat in de expertgroep alle belanghebbenden aan tafel zitten en ruimte 
hebben voor inbreng. Het gaat om een kwalitatieve en creatieve bijdrage aan probleem 
en oplossing. Om deze reden is het van belang dat er een mix van deskundigheid, 
ervaring en belang in de Woudenbergse samenleving aan tafel zit. Dit levert 360° aan 
invalshoeken op.

In deze fase van het groenboek gaat het om het verkennen van het probleem vanuit alle 
denkbare perspectieven. Want alleen als er een gedeeld beeld over de opgave bestaat, 
kan er consensus ontstaan over de oplossing. Dit beeld wordt vastgelegd in het 
groenboek, waarin dus nog geen oplossingen aan bod komen. 
Het college van B&W besluit over de groenboeken en brengt deze ter kennisname naar 
de gemeenteraad. 

Witboekfase
Na akkoord op de groenboeken door het college, start de witboekfase. In deze fase 
formuleert de expertgroep voorstellen die moeten leiden tot inkomstenverhoging of 
kostenbesparing. Deze voorstellen passen binnen de door de raad vastgestelde kaders. 

De inhoudelijke en financiële effecten van de voorstellen worden in kaart gebracht door 
de expertgroepen en door betrokken beleidsambtenaren. Het witboek is een bundeling 
van alle voorstellen uit de groep inclusief een financiële en inhoudelijke vertaling van de 
(mogelijke) effecten. Per voorstel moet duidelijk zijn over welke kansrijke voorstellen er 
consent bestaat en over welke onderwerpen er verdeeldheid is. Het witboek wordt ter 
besluitvorming voorgelegd aan college die het vervolgens voorlegt aan de raad. Waarbij 
het college beargumenteerd kan aangeven welke voorstellen volgens haar niet passen 
binnen de kaderstelling en welke daarom niet overgenomen zouden moeten worden. De 
raad besluit uiteindelijk over het witboek en het al dan niet overnemen van de 
voorstellen.
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Rolbeschrijving

Expertgroep
De samenleving levert kennis, ervaring en kunde in de expertgroepen. De grootte van de 
expertgroep is minimaal 20 en maximaal 35 personen. In de expertgroep zitten alle 
belangen aan tafel en is er een gelijkmatige verdeling van belanghebbenden (bijv. 
inwoners, cliënten, professionals, vrijwilligers).

Experts worden gevraagd proactief te zijn en te spreken met last en ruggespraak vanuit 
de belanghebbenden die zij vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat experts openstaan 
voor het tegengeluid en erop gericht zijn de andere belangen te begrijpen. 

De personen en/of organisaties die niet (fysiek) deel kunnen nemen aan de gesprekken, 
krijgen de mogelijkheid om aangesloten te blijven bij de voortgang en de uitkomsten van 
de betreffende expertgroep. Dit is een transparant proces. Er wordt tevens ruimte 
geboden om op een andere wijze bij te dragen aan oplossingen.

Raad
De raad geeft het college opdracht om een interactief proces te organiseren en beslist 
over de kaders bestaande uit de financiële opdracht en no go’s aan het begin van het 
proces.  

Iedere fractie vaardigt een lid af voor de commissie van begeleiding. Die verder bestaat 
uit de ambtelijk opdrachtgever, de projectleider en de Chef de Dossier. Zo blijft de raad 
gedurende het traject maximaal aangesloten. 
 
De raad besluit uiteindelijk - binnen de gestelde kaders  - over de voorstellen uit de 
samenleving die in een witboek worden aangeboden. Bij de finale besluitvorming maakt 
de raad haar politieke afweging. 
 

College
Het college is bestuurlijk opdrachtgever aan de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor 
de uitvoering en voortgang van het proces. Samen met de ambtelijk opdrachtgever 
(gemeentesecretaris) en de projectleider vormt zij de stuurgroep van dit proces. 
 
Het college geeft een go-no go op het groenboek welke ter informatie wordt 
aangeboden aan de raad. En zij integreert in de volgende fase het witboek tot een 
raadsvoorstel. Het is mogelijk dat het college aan de raad voorstelt om bepaalde 
voorstellen, uiteraard beargumenteerd en binnen de kaders, niet over te nemen.
 
Het college treedt op als ambassadeur van het proces en de burgemeester is 
portefeuillehouder van het participatieproces. 

Interne organisatie
De projectleider, de Chef de Dossier en de Co worden vanuit de organisatie geworven. De 
Chef de Dossier en de Co worden niet ingezet bij de expertgroepen met het thema van 
hun vakgebied. 
 
De interne organisatie levert inhoudelijke input (beleidsanalyses, financiële cijfers, 
juridische informatie, etc.) ter voorbereiding van de expertgroepen. Communicatie is
betrokken bij het werven van experts en informatievoorziening over de dialoog.
 
Tijdens de groenboek- en witboekfase beantwoordt de organisatie met prioriteit vragen 
vanuit de expertgroepen. En betrokken beleidsambtenaren leveren input bij het in beeld 
brengen van de financiële en inhoudelijke effecten van de voorstellen in de witboekfase.

Noodremprocedure
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Commissie van ongeregelde zaken
Tijdens het proces kunnen er mensen zijn die zich niet voldoende gehoord voelen, 
commentaar hebben op de gang van zaken of op een andere manier niet tevreden zijn.
Daarvoor wordt een commissie van ongeregelde zaken ingesteld. Hierin hebben 
zitting: de voorzitter van het college, de gemeentesecretaris, de griffier en de 
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De commissie heeft tot taak om de 
aangedragen zaken van advies te voorzien richting het college. Het college neemt 
hierover een besluit.
 

Alternatief proces
Deze wordt ingezet wanneer door zwaarwegende omstandigheden de expertgroep niet 
aan haar opdracht kan voldoen. Dit kan doordat:

a. De samenstelling van de expertgroep in disbalans is of onvoldoende 
vertegenwoordigd wordt door de diverse belangen. 

b. Het groenboek niet tot stand komt door het ontbreken van een gedragen 
probleemstelling. 

c. Er geen consensus in de expertgroep is over het definitieve witboek. 
In al deze gevallen ontwikkelt het college samen met de raad voorstellen, waarbij 
rekening gehouden wordt met de resultaten uit de expertgroep.
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