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Procesmatige uitgangspunten
1. We doen het samen, niet ‘wij’-  ‘zij’, maar in gesprek en in
verbinding met elkaar

2. De stapsgewijze benadering, zoals in de Perspectiefnota
geschetst, blijft overeind met de kanttekening dat haalbaarheid
vanwege de inkorting van het tijdspad een criterium is. 

3. De strategische heroriëntatie vindt plaats binnen de
bestaande, reeds geplande raadscycli van 2021. Hierbij wordt het
zomerreces van raad en college gerespecteerd. De heroriëntatie
vindt daarmee plaats tussen 1 juni en 22 september 2021. 

4. We vertalen de strategische heroriëntatie naar
beleidsscenario’s met daarin de effecten die we willen bereiken
op clusters van samenhangende producten. Voorbeelden van
clusters zijn Buitenruimte, onderwijs, veiligheid, etc. We willen
deze clusters samen met een afvaardiging van de raad
vormgeven. 

5. Bij de uitwerking de producten wordt steeds gekeken welke
mogelijkheden er zijn om inkomsten te verhogen, uitgaven te
beheersen en terug te dringen en/of ambities bij te stellen. Bij
het maken van de scenario’s wordt de afweging gemaakt in
welke mate deze mogelijkheden kunnen worden ingezet.

6. Op basis van het langjarig perspectief (zie hiervoor) gaan we
ervan uit dat we op termijn jaarlijks € 2,5 miljoen minder te
besteden hebben. 

ANONIEM 16 JUNI 2021 18:57

Onduidelijk formuleren (Varno)
Deze discussie is volstrekt onduidelijk voor de burger en geeft
niets concreets aan mbt inkomsten en uitgaven. Alleen het
streven naar een goed �nancieel beheer en daar de anbitie voor
hebben is duidelijk. De rest is voor burgers
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Bert van der velden
Test
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Schrappen punt 6

Antoon van Baal

FONS SMITS 16 JUNI 2021 18:45

punt 6
2,5 miljoen is geen goed uitgangspunt.
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Bij 2.2 punt 6 eruit halen. Pernell Criens
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wat doen we niet
Bullit 1 wat doen we niet
Wel analyse maar niet op detail. Klopt dit? 
Bert van der Velden
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2,5 miljoen
Structureel is niet over twee zittingsperiode n heen

ANONIEM 16 JUNI 2021 18:46

Sjaak sperber
2,5 miljoen geen goed uitgangspunt 

Stelt u een alternatief voor of stelt u voor het hele uitgangspunt te
laten vervallen? Mariel van Loenhout - concerncontroller

― ANONIEM

Is nu eenmaal het risico. Heeft geen zin om de kop in het zand te
stoppen. ― ANONIEM
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Van Janneke
Het mag toch wel duidelijk zijn dat politiek wel een rol speelt.
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FvB
Als het �nancieel kader duidelijk is dan dit meenemen. Niet
zomaar 2,5M wegdoen. 
Wellicht met scenario’s werken mbt de uitkomst herverdeling
gemeentefonds?
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vd Brekel
Haastige spoed is zelden goed. Buurges snappen disxusie niet
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verkiezingsdebat
Bullit 4
We faciliteren geen verkiezingsdebat. Wat wordt hiermee
bedoelt  
Bert van der Velden
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Globaal inzicht veranderen in duidelijk
inzicht
Bert van der Velden
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Ook afbakening is een uitgangsput
Bert van der Velden

ANONIEM 16 JUNI 2021 19:00

2,5 miljoen is geen hard gegeven. Laten we
ons daar niet ten koste van alles op
vastbinden.

U kunt als raad zowel op dit moment, maar ook bij de
scenariokeuzes besluiten op welk niveau u de �nanciële

begrenzing wilt zetten. Mariël van Loenhout - concerncontroller
― ANONIEM
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negatief resultaat?
Waarom moeten we uitgaan van een negatief resultaat over
2027? Daar wordt de 2,5 miljoen genoemd.  
Antoon van Baal
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Bijdrage hendrik
Sjaak Sperber. Principe klopt
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Vraag mbt pt 6
Betekent dit dat we een begrotings tekort van 2,5 miljoen
accepteren of dat we streven naar een sluitende begroting of
verder dienen te bezuinigen op de uitgaven
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FvB

Als voorgaand. Het mag een stuk concreter. Veel zinnen,
bijzinnen, toelichtingen tussen haakjes. De €2,5 M is wel
duidelijk.
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Punt 6
Sjaak Sperber. Hoezo 2,5 miljoen? Waar komt die vandaan? Is er
al gerekend met de bezuinigingen die we vorig  jaar besloten
hebben?

Zie Aanleiding in het projectplan. Mariël van Loenhout -
concerncontroller ― ANONIEM
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Aanvulling -5. waarbij we proberen onze
inwoners (financieel) zoveel mogelijk te
ontzien.
[denk ook aan right to challenge] 
MAV

Als dat een door de raad gedragen extra uitgangspunt is, kan het
worden toegevoegd. Het heeft wel een beperkend effect op de

mogelijk te ontwikkelen scenario's. Mariël van Loenhout -
concerncontroller ― ANONIEM
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Hendrik Dejonckheere niet Globale maar precieze afbakening
tussen wettelijke en niet wettelijke taken en per taskvomplex
globale indicaties van de middelen.

De vraag is begrijpelijk maar vergt een detailinventarisatie waar
in de tijdsplanning geen ruimte voor is. Taken an sich zijn wel te

splitsen in wettelijk/niet wettelijk. De manier hoe we dat invullen
en de exacte uitsplitsing van middelen die daarmee gemoeid zijn is

niet realistisch. Mariël van Loenhout - concerncontroller
― ANONIEM
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Van Janneke
De kanttekening  van haalbaarheid...wat als we het niet halen?
Zit er een Go/No Go in? 
Moeten we het niet gewoon halen?

De haalbaarheid ziet vooral toe op het ambtelijk
voorbereidingsproces. Doordat dat is ingekort is een voorbereiding

en discussie op hoofdlijnen de enige mogelijkheid. Uitwerking in
detail volgt daarna. Mariël van Loenhout - concerncontroller

― ANONIEM

4. Geen tijd en geen beschikbare medewerkers is geen optie. De
coalitie kan er mee instemmen als er een bedrag uit AWR wordt

beschikbaar gesteld om, zo nodig, ondersteuning van buiten aan te
trekken. ― ANONIEM

ANONIEM 16 JUNI 2021 19:03

vd Brekel
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※※※※※※

Punt 1 hoe de burgers ook betrekken? 
Punt 6 worden niet beperkt met dit punt?

Inwoners binnen een zo'n kort tijdspad betrekken is niet
realistisch. Wel nemen we de uitkomsten van het inwonerpanel

mee. Bovendien wordt de raad, als volksvertegenwoordiging, in het
proces betrokken. Mariël van Loenhout - concerncontroller

― ANONIEM


