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Randvoorwaarden (op het resultaat)
1. Een gezond �nancieel perspectief is essentieel om ons
bestaansrecht als zelfstandige gemeente te waarborgen en biedt
een stabiele situatie van waaruit wij onze inwoners naar ons het
beste vermogen kunnen ondersteunen.

2. Een evenwichtig en gezond �nancieel perspectief wordt
gekenmerkt door inkomsten, uitgaven en ambities, voortkomend
uit beleidskeuzes, die met elkaar in evenwicht zijn. De gemeente
die we willen zijn wordt daarbij vertaald naar de gemeente die
we kunnen zijn. 

3. De scenario’s zijn op hoofdlijnen en gericht op realisatie van
keuzes vanaf 2023. 

4. Wanneer er concrete voorstellen, inclusief dekking,
voortkomen uit de heroriëntatie kunnen deze alsnog
opgenomen worden in de programmabegroting van 2022. 

5. De beleidsdiscussie vindt plaats op hoofdlijnen. Dit betekent
dat we beleidsuitgangspunten formuleren die later concreet
worden uitgewerkt. Het gaat om ‘wat we willen bereiken’
(ambities) en eventueel ‘wat we daarvoor gaan doen (doelen)
maar nog niet over activiteiten, acties en maatregelen.

6. De inhoudelijke keuzes in de scenario’s worden gebaseerd op
de omgevingsvisie, de (startnotitie) visie sociaal domein en de
‘Global Goals’. Voor zover mogelijk worden de concept visies op
dienstverlening en bedrijfsvoering ook meegenomen in de
inhoudelijke afweging. 
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Tijdspad een criterium is. Niet mee eens
afgesproken tijdspad is leidend.
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Van Janneke
Temporiseren van ambities kan ook een keuze zijn
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Zelfstandigheid mag wat mij betreft ook
hier blijven staan
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De randvoorwaarden zouden wat strakker en korter mogen
worden geformuleerd. Dit laat zich minder goed communiceren 
FvB
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Punt 2:
Een �nancieel perspectief wordt alleen gekenmerkt door
inkomsten en uitgaven en niet door ambities. 
Sorry het is een beetje muggenziften maar ambities kun je niet
optellen of aftrekken. Ambities leiden meestal tot uitgaven en
die kun je wel optellen of aftrekken.
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Beleidskeuzes komen na ambities niet
daarvoor.
FvB

Terecht punt. Voortkomend moet worden vervangen door: zich
vertalend naar. De bedoeling was overigens hetzelfde. Mariël van

Loenhout - concerncontroller ― ANONIEM
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Zelfstandige gemeente
Dit is een terecht uitgangspunt. Geen herindeling uit armoede 
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Ambities zouden (meer) leidend moeten
zijn. Financiën zijn niet leidend maar eerder
sturend

Financiën zijn wel de 'begrenzing' voor je ambities. Hoge ambities
vs reële ambities. Zie het als een �lter op 'funda' dat je instelt

voordat je op zoek gaat naar een nieuw woning. Mariël van
Loenhout - concerncontroller ― ANONIEM
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Hendrik Dejonckheere In de teksten van de gemeente staat
steeds “hoge ambities “ hoe komen we tot reële ambities.

ANONIEM 16 JUNI 2021 18:21

vd Brekel
wat is evenwitig? Bezuinigingen?
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Evenwicht betekent dat we een balans hebben tussen inkomsten,
uitgaven en ambities. Structureel, dus meerdere jaren achter
elkaar. Mariël van Loenhout - concerncontroller ― ANONIEM

Bezuinigen heeft iets in zich van korte termijn. Doordat de raad
strategische beleidskeuzes maakt is het wel de bedoeling dat we

meer baten hebben, minder lasten krijgen, en elke euro optimaal
besteden. Mariël van Loenhout - concerncontroller ― ANONIEM
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Van Janneke

N.a.v. punt 2: Graag meer belang voor ambities.
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Van Janneke
N.a.v. punt 1: Wat is naar beste vermogen?


