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Op weg naar een duurzaam financieel 
evenwicht

We zijn van zo groot mogelijke meerwaarde binnen onze mogelijkheden

Met het oog op de samenleving maken we doorlopend een afweging of we taken 
door anderen, met anderen of zelf moeten uitvoeren

•Fase 1: Inzicht en prioritering

•Fase 2: Toepassen van de strategie

•Fase 3: Opstellen en vaststellen Perspectiefnota
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Inzicht en prioritering

Activiteiten selecteren op basis 
van afwegingskader:

•Relevantie in het 
coalitieakkoord

•Financiële omvang

•Omvang van de doelgroep

•Mate waarin de doelgroep 
wordt bereikt

• Flexibiliteit en beleidsvrijheid

• Rol op de participatieladder

• Staat het onderwerp op de 
agenda
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Geselecteerde activiteiten in clusters

• Educatie (1b)

• Sport en bewegen (1c)

• Werk en inkomen (1f, 1j, 1a)

• Jeugd (1h, 1a)

• WMO (1i, 1a)

• Ontwikkeling en inrichting van 
de ruimte (2a, 2c, 2d, 2f, 2m, 
2p)

• Wonen (2b)

• Toerisme, kunst en cultuur 
(2k, 2l)

• Integraal beheer openbare 
ruimte (2m, 2o, 2p, 2q)

• Organisatie en 
bedrijfsvoering (3c, 3d)
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Volgende fase: toepassen strategie

Per cluster van activiteiten meerdere 
rondes om te komen tot voorstellen

Denktank:
-Leden projectteam

-Inhoudelijk medewerkers

-Niet-inhoudelijk, creatief denkende 
medewerkers 

-Niet-inhoudelijk MT-lid

-Externe deskundigen

Panel:
-Inhoudelijk medewerker

-Interne adviseurs

-Dwarsdenkers

-Externe deskundigen
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Raadsontmoeting intern april

• Presentatie van de voorstellen van ieder cluster aan raad

• Met partners en inwoners

• Feedback voor de verdere uitwerking van de voorstellen

Fase 3: Opstellen en vaststellen Perspectiefnota in mei (b&w) 
en juni (raad)
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Randvoorwaarden

• Urgentiebesef 

• Transparantie / heldere communicatie

• Open blik

• Draagvlak intern en extern

• Verbinding met lopende trajecten (nota Wonen, sport, sociaal 
domein)  belangrijke opdracht B&W en MT
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