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Kennisnemen van 
De vertraging in de aanlevering van de stukken voor de strategische heroriëntatie. 
 
Inleiding 
Dinsdag 5 oktober jl. heeft het college de beleidsnota met bijbehorende stukken voor de strategische 
heroriëntatie besproken. In de RIB van 21 september jl. is aangekondigd dat de raad de stukken deze 
week zal ontvangen. Die toezegging wordt niet nagekomen.  
 
Informatie 
Zoals u bekend is zit er veel druk op het proces. Bij het aanbieden van de stukken aan het college was 
het validatieproces van de financiële analyse door BMC nog niet geheel afgerond. In die laatste, 
afrondende fase van het validatieproces bleek dat er ambtelijk en bestuurlijk nog een aantal vragen 
leefden op zowel de duiding als de herkenning van de uitkomsten van de externe analyse. Het college 
heeft daarop besloten het voorstel aan te houden en eerst te zorgen dat er een eenduidig en 
herkenbaar beeld is.  
 
Het college betreurt de vertraging die daarmee ontstaat, maar kiest ervoor om in dit belangrijke proces 
borging van kwaliteit en zorgvuldigheid voorop te stellen. Het feit dat de beeldvormende vergadering 
op 2 november a.s. zal plaatsvinden is daarbij meegewogen. Momenteel wordt alles in het werk 
gesteld om het validatieproces en de daarbij horende behoefte aan duiding en herkenning van de 
resultaten af te ronden, zodat het college op 19 oktober a.s. de beleidsnota met bijbehorende stukken 
alsnog kan vaststellen.  
 
Op 18 oktober gaat het kernteam opnieuw met de raadswerkgroep in gesprek over een drietal zaken: 
een toelichting op de actuele stand van zaken, de verdere invulling van de beeldvormende vergadering 
en het samen schetsen van de contouren voor het vervolgproces.  
 
Vervolg 
Week 41  afronden validatie financiële analyse BMC  
18 oktober 2021 bijeenkomst raadswerkgroep - kernteam 
19 oktober 2021  besluitvorming college 
20 oktober 2021 Aanleveren stukken aan de raad  
2 november 2021  beeldvormende vergadering 
n.n.t.b. 
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