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 Kennisnemen van 
 het in afwijking van het reguliere aanleverschema voor vergaderingen van de gemeenteraad    
 aanbieden van 

- Raadsvoorstel strategische heroriëntatie met bijbehorende scenario’s  
- Raadsvoorstel concept programmabegroting 2022 
 
Inleiding 
Indien het aanleverschema van de gemeenteraad wordt gevolgd, dienen stukken voor behandeling 
in de raadscyclus van oktober (met besluitvorming in november) door het college uiterlijk op 15 
september te worden aangeboden. In de planning van de door de raad vastgestelde projectopdracht 
strategische heroriëntatie en voor het aanbieden van de conceptbegroting 2022 is altijd uitgegaan 
van besluitvorming en aanbieding door college op 21 september, dus een week later.  
 
Informatie 
Begin september bleek dat voor de strategische heroriëntatie 2 weken extra tijd nodig is om de balans 
tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid te waarborgen. De (externe) analyse van de kwantitatief 
en kwalitatieve gegevens welke in de organisatie is opgehaald vergt validatie: het is belangrijk dat u 
en wij de uitkomsten kunnen duiden en herkennen. Alleen op die manier zijn wij in staat elkaar en 
onze inwoners mee te nemen in het traject waar de afgelopen maanden door de gehele organisatie 
intensief aan is gewerkt. Daarnaast is het belangrijk dat er een link te maken is tussen de uitkomsten 
van de analyse en de mogelijke toekomstscenario’s. Omdat de validatiefase nog niet is afgerond zijn 
de scenario’s dat ook nog niet.  
 
Direct na het zomerreces, op 7 september jl., heeft het kernteam het college geïnformeerd over de 
benodigde extra tijd. Op 8 september jl. is  die informatie gedeeld met de in het proces betrokken 
raadsleden bij de 2e bijeenkomst over de strategische heroriëntatie. De inloopsessies van 13 en 15 
september jl. zijn druk bezocht door een groot aantal (burger)raadsleden en dat werd gewaardeerd, 
ook door de medewerkers. Tijdens die sessies werd ook duidelijk waarom de scenario’s nog niet klaar 
zijn. De (burger)raadsleden die gebruik hebben gemaakt om tijdens de inloopsessies kennis te nemen 
van proces en voorlopige resultaten hebben kunnen constateren dat er ontzettend veel informatie is 
opgehaald die ook voor hen aanleiding geeft tot vragen over de duiding. Daarbij is het onvermijdelijk 
dat de duiding óók weer verdiepingsvragen zal oproepen. Dat sterkt ons in de gedachte dat validatie 
en duiding cruciaal zijn om de juiste discussie in de raad op gang te kunnen brengen.  
 
Bij de begrotingsbespreking van dinsdag 14 september jl. werd het voor het college duidelijk dat ook 
de voorgelegde conceptbegroting nog niet besluitvormings-gereed is, noch dat binnen een week kon 
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worden. Reden daarvoor is o.a. dat de mensen die aan de beleids- en financiële begroting werken, 
dezelfde mensen zijn die prioriteit geven aan het aanleveren van informatie en het valideren van de 
analyse voor de strategische heroriëntatie. Bovendien bemoeilijkte het zomerreces, waarin diverse 
benodigde personen niet allemaal op hetzelfde moment verlof hebben, een gezamenlijke en 
integrale aanpak. Die gezamenlijkheid is juist nodig om op dezelfde manier invulling te kunnen geven 
aan een aantal verbeterslagen en die in het kader van de doorontwikkeling van de P&C cyclus ook in 
de conceptbegroting 2022 te laten landen. Kortom: voortvarendheid en zorgvuldigheid zijn uit balans. 
Het college zal daarom de conceptbegroting enkele dagen later aanbieden aan de griffie.  
 
Bij het aanbieden van de projectopdracht Strategische Heroriëntatie is uw aandacht gevraagd voor 
realistische verwachtingen, oog voor elkaar en samen optrekken: onderwerpen die passen bij het 
traject van bestuurlijke vernieuwing dat is ingezet. Ook als e.e.a. niet naar verwachting loopt: laten 
we daar aandacht voor houden, waarbij het gezamenlijke streven blijft dat uw raad in november zal 
kunnen besluiten over de begroting 2022 en daaraan voorafgaand haar discussie over de strategische 
heroriëntatie zal kunnen opstarten. We zullen met elkaar -raad, griffie, college en ambtelijke 
organisatie- moeten blijven nadenken op welke wijze we met elkaar kunnen zorgen dat we de 
raadsbehandeling in deze twee belangrijke trajecten, gegeven de omstandigheden, zo goed mogelijk 
faciliteren.   
 
Vervolg 
23 september 2021 College B&W stelt conceptbegroting 2022 vast 
24 september 2021 Aanbieden conceptbegroting 2022 aan griffie 
27 september 2021 Regiegroep 
28 september 2021 College/MT bespreekt duiding strategische heroriëntatie 
Week 39 (n.n.t.b.) Nog in te plannen bijeenkomst met werkgroep raad 
5 oktober 2021 College B&W besluit over raadsvoorstel strategische heroriëntatie 
5 oktober 2021 Aanbieden strategische heroriëntatie aan griffie 
12 oktober 2021 Beeldvormende vergadering 
19 oktober 2021 Oordeelsvormende vergadering 
9 november 2021 Besluitvormende vergadering 
15 november 2021 Indienen begroting bij Provincie 
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