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Strategische heroriëntatie
De avond werd geopend door Richard Engelfriet, hij vroeg een eerste reactie aan de raads- en
burgerleden aanwezig. Leanne van Tilborg heeft twee presentaties gegeven. De eerste ging over de
onderzoeken die gedaan zijn door BMC. De tweede ging over de toelichting op de 3 mogelijke
scenario’s.
Werksessies
De raads- en burgerleden zijn in 3 groepen uiteen gegaan en hebben op basis van hun idee en gevoel
aangegeven waar hun individuele accent zou liggen, aan de hand van de discussie, infographics en
fiches.
Plenaire terugkoppeling
Na de pauze heeft Richard Engelfriet op basis van de verdeelde fiches de verschillende deelnemers
uitgenodigd om hun idee terug te koppelen aan alle aanwezigen. Ook was er wat ruimte voor het
college om hun reactie te geven.
Afspraak en afsluiting
De lastige vraag bleef over: hoe nu verder. Een deel van de raad, met name oppositiepartijen, was
niet aanwezig, waardoor het niet goed mogelijk is om conclusies te verbinden aan de verdeelde
fiches. Bovendien worden bij een beeldvormende avond geen besluiten voorbereid of genomen.
Op korte termijn moeten een aantal stappen m.b.t. financiën sociaal domein gezet worden. Op
langere termijn is de visie nodig waarin keuzes gemaakt gaan worden. Het kernteam werkt nu nog
geen scenario uit.
Naar aanleiding van de discussie maakt het kernteam een procesvoorstel waarin wordt aangegeven
wat de vervolgstappen op korte en op lange termijn kunnen zijn.
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