
Studiemiddag, 30 september,
Abe Lenstra Stadion

Bezinnen op bezuinigen
Momenteel staat de Nederlandse overheid voor  
de grootste bezuinigingsopdracht sinds de Twee-
de Wereldoorlog. De wereldwijde financiële crisis 
heeft diepe sporen nagelaten. Ook lokale overheden 
moeten bezuinigingen realiseren van een omvang 
die zij nog niet eerder hebben meegemaakt. 
Tegelijkertijd is het een tijd van politieke verander- 
ingen, er zijn niet alleen lokale verkiezingen, maar 
ook landelijke verkiezingen. 

De bezuinigingen zijn in de ene gemeente onderwerp 
van de campagne geweest en in de andere al uitonder-
handeld voor de verkiezingen. Maar er zijn ook gemeenten 
waar het nadenken over de bezuinigingsnoodzaak nog 
vooruit is geschoven. In de ene gemeente wordt de  
bezuinigingsopdracht in de coalitievorming afgetikt, in 
andere gemeenten wordt er snel een coalitie gevormd en 
worden de bezuinigingen in een interactief traject vorm-
gegeven. Hoe de bezuinigingen ook zijn vormgegeven en 
in welke mate het onderwerp voorwerp is van de poli-
tieke beraadslagingen, duidelijk is dat een bezuiniging 
van de verwachte omvang een enorme impact heeft op 
het takenpakket van de gemeenten. Het hanteren van de 
kaasschaafmethode wordt daarbij niet langer mogelijk 
geacht. In een aantal gemeenten wordt dit bezuinigings-
traject dan ook fundamenteel opgepakt. Deze gemeenten 
denken bijvoorbeeld na over welke taken zij nog kunnen 
en willen uitvoeren en welke taken zij niet langer kunnen 
uitvoeren. 

VB Noord
VB Noord is noordelijke kring van leden 
van de Vereniging voor Bestuurskunde. 
Doelstelling van VB Noord is het uit-
wisselen van kennis en ervaring op het 
terrein van de bestuurskunde, tussen 
praktijkbeoefenaren onderling en tussen  
de praktijk en de academie, en het be-
vorderen van de toestroom van (jonge) 
bestuurskundigen. 

Een aantal keren per jaar organiseert de  
VB Noord bijeenkomsten waarin steeds 
een actueel thema centraal staat.  
VB Noord wordt gevormd door een groep 
bestuurders uit het Noorden en vertegen-
woordigers van de bestuurskunde  
opleidingen aan onderwijsinstellingen in 
het Noorden.  
 
Meer informatie? Mail: info@vbnoord.nl. 
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Graag wil de VB Noord de ervaringen van 
de gemeenten waarin de bezuiniging is 
gekoppeld aan visievorming over taken 
en functioneren van de gemeente, met u 
delen. 

Een aantal gemeenten kiest er voor om de 
bezuinigingsopdracht op te pakken vanuit 
een bepaalde visie op de rol van de over-
heid/de gemeente. Dit proces van visie-
vorming met het oog op de noodzakelijke 
bezuinigingen krijgt op verschillende ma-
nieren vorm. In een aantal gemeenten 
wordt gewerkt met scenario’s. Het ambte- 
narenapparaat krijgt de opdracht om ver-
schillende scenario’s te presenteren met 
daarin de diverse bezuinigingsopties.
Ambtenaren vullen het schap met keuzes, 
de politiek kan uit deze opties de meest 
wenselijke kiezen. Daarnaast zijn er ge-
meenten die met behulp van adviesbureaus 
een benchmark uitvoeren met vergelijk-
bare gemeenten om zo te komen tot een 
geschikte opdracht en visie voor de lokale 
overheid, aan de hand waarvan de bezuini-
gingen vorm krijgen. In andere gemeenten 
wordt een dergelijk traject in het openbaar 
en op interactieve wijze vormgegeven. 

Sommige gemeenten betrekken burgers, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven 
nauw bij de bezuinigingen. Een voorbeeld 
is de gemeente Losser waarbij burgers in 
een denktank mee hebben gedacht over 
mogelijke bezuinigen voor de gemeente. 
Daar waar de gemeente de neiging heeft 
om in grote slagen te denken, zien de  
burgers veelal meer heil in kleinere be-
zuinigingsopties, waarbij dan aansluiting 
wordt gezocht bij de wensen van de in-
woners. 

De VB kring Noord wil op deze studie- 
middag onder andere ingaan op het denken 
in scenario’s als startpunt voor het bepalen 
van de mogelijke bezuinigingen. Daarnaast 
willen we een aantal voorbeelden de revue 
laten passeren van gemeenten waarin op 
basis van visievorming over gemeentelijke 
taken de keuzes voor bepaalde bezuinig- 
ingen zijn gemaakt. Hierbij kiezen we voor 
een breed pakket aan workshops, waarbij 
zowel interactieve als niet interactieve tra-
jecten de revue passeren, alsook trajecten 
waarbij een adviesbureau was betrokken 
en trajecten waarbij de gemeente op eigen 
kracht tot voorstellen is gekomen.

13.30 - 14.00 Friesland 
Bank zaal, 
3e etage

Ontvangst

14.00 - 14.05 Opening

14.05 - 14.50 Bezuinigingen in het  
publieke domein

Mr. F.H.G. de Grave,
adviseur bij  
Twijnstra/Gudde 

14.50 - 15.15 Historie grote  
bezuinigingen

Dr. F.K.M. van Nispen, 
Universitair Hoofd-
docent Bestuurskunde 
aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam

15.15 - 15.40 Werken met verschillende 
toekomstbeelden m.b.v. 
scenario’s

Drs. G. Boosten,  
Boosten Consultancy

15.40 - 16.00 Pauze

16.00 - 17.00 Friesland 
Bank zaal,  
3e etage

Workshop 1
Bezuinigingsopgaven en 
de nieuwe rol van gemeen-
ten

Mr. G. Blekkenhorst, 
Lexnova

Univé zaal,  
2e etage

Workshop 2
Scenario’s vanuit het  
ambtelijk apparaat

Drs. M.A. Jonker MBA, 
directeur concernstaf 
gemeente Zaanstad

Rabobank 
zaal,  
2e etage

Workshop 3
De Begrotingswijzer als 
instrument om burgers te 
raadplegen: bezuinigen 
moet, maar waarop?

Dr. S.L. Efdé,  
wethouder gemeente 
Wageningen

17.00 - 17.15 Friesland 
Bank zaal,  
3e etage

DO’s en DONT’s Prof. dr. J. de Ridder, 
hoogleraar bestuurs-
kunde aan de Rijks-
universiteit Groningen

17.15 Friesland 
Bank zaal,  
3e etage
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