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Kennisnemen van 
de aanpassingen in het projectplan Strategische heroriëntatie. 
 
Inleiding 
Op 16 juni 2021 heeft uw raad in een oordeelsvormende vergadering het projectplan Strategische 
heroriëntatie besproken. De padlets met de opmerkingen die door u zijn gemaakt, heeft u inmiddels 
via de griffie ontvangen. Als bijlage bij deze raadsinformatiebrief treft u het projectplan dat we aan 
de hand van uw inbreng op onderdelen hebben verhelderd en aangescherpt. De strekking van het 
projectplan is hetzelfde gebleven.  
 
Informatie 
Wij hebben tijdens de oordeelsvormende vergadering de indruk gekregen dat uw raad de 
projectopdracht en de randvoorwaarden begrijpelijk en acceptabel vindt. Onze inschatting is dat de 
discussie in de besluitvormende vergadering zal gaan over de vraag of de noodzaak om te 
bezuinigingen nu actueel is en of het bedrag van € 2,5 miljoen al zodanig zeker is dat dat het 
uitgangspunt voor de scenario’s moet zijn. Dat is ook voor ons de hamvraag.  
 
Wij willen u daarom toch nog het volgende ter overweging meegeven. U heeft helemaal gelijk dat wij 
op dit moment geen zekerheid hebben over de hoogte van het bedrag. Het enige dat we wel weten, 
is dat er een herverdeling van het Gemeentefonds komt. Ook weten we zeker dat we nu hoge 
ambities op allerlei terreinen hebben en dat wij die ook in de toekomst willen waarmaken.  
 
We hebben in het projectplan (p. 3) een toelichting gegeven hoe we gekomen zijn tot het bedrag van 
€ 2,5 miljoen. Het is een onderbouwing die gebaseerd is op een aantal aannames. Maar ook als dat 
bedrag uiteindelijk lager is, dan nog is het nodig om keuzes te gaan maken. Wij hebben in de 
afgelopen bezuinigingsrondes alle makkelijk weg te bezuinigen onderwerpen, al gehad. Nieuwe 
bezuinigingskeuzes gaan ingrijpender zijn om te realiseren. Ze zullen ook om een langere 
voorbereiding vragen omdat het afbouwen van bijv. subsidies zorgvuldig moet gebeuren en verspreid 
zal moeten worden over een aantal jaren.  
 
Het is aan uw raad om kaders te stellen zodat wij ons werk goed kunnen doen. Daarvoor hebben wij 
– naast beleidsmatige kaders – ook een financieel kader nodig. Wij hebben het bedrag van € 2,5 
miljoen om die reden bij de uitgangspunten laten staan. Besluitvorming over de scenario’s zelf vindt 
natuurlijk niet plaats bij het vaststellen van het projectplan. Wanneer de bezuinigingsopgave de 
komende jaren wijzigt, dan kan uw raad onmiddellijk bijsturen. Mocht u het oorspronkelijke 
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raadsvoorstel inclusief het hierbij gevoegde, aangescherpte projectplan, ongewijzigd vaststellen, dan 
is dat voor onze ambtelijke organisatie het ijkpunt voor de scenario’s.  
 
 Vervolg 
 Zie projectplan. 
 
 Communicatie 
 N.v.t. 
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