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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

In de beeldvormende bijeenkomst op 15 januari voor uw raad is het proces van de takendiscussie en toekomstvisie
toegelicht. Aangegeven is dat er 2 beeldvormende bijeenkomsten op 18 februari en 9 maart en een richtinggevende
bijeenkomst op 19 maart zullen worden gehouden (abusievelijk is in de brief van 30 januari 2020 U20-001370 de
datum 16 maart vermeld). De ínhoud van de sessie op 19 maart was nog niet nader ingevuld in deze bijeenkomst.
Hierbij was aangegeven dat voor het presidium op 10 februari deze nadere invulling aan u zou worden gegeven.
Aangegeven is dat we in de bijeenkomst van 19 maart input van uw raad willen verkrijgen voor het kunnen opstellen
van het aanvullende keuzemenu voor het Beleidskader 2021-2024. In deze bijeenkomst zal ook de opbrengst van het
strategisch atelier voor de toekomstvisie worden betrokken.
In deze bijeenkomst gaat het om het beantwoorden van de volgende vragen:
«

Wat voor soort gemeente willen wij zijn?

«

Waar moet de focus liggen?

*

Welke taken horen daar bij?

«

Op welke gebieden kunnen we dan bezuinigen en tot welk bedrag

Voorstel invulling sessie 19 maart
Het voorstel is om deze sessie in 2 blokken op te delen:
1.

Een terugkoppeling/afstemming van het strategisch atelier toekomstvisie van 9 maart
Er zal, op basis van de bijeenkomst van 9 maart, aan uw raad worden voorgelegd wat voor soort gemeente
we willen zijn en welke ambities/taken/activiteiten hierbij horen.
Afgestemd zal worden of dit beeld ook het beeld is wat uw raad heeft van de bijeenkomst van 9 maart.

2.

Invulling van het keuzemenu
Er zal een toelichting worden gegeven hoe de hoogte van het keuzemenu is bepaald.
Daarna zal in groepjes (fracties of meerder fracties bij elkaar) uiteen worden gegaan om de invulling van het
keuzemenu te bepalen. De invulling van het keuzemenu hoeft nog niet concreet te zijn maar mag op het
niveau van de productgroepen. Bijv C 300.000,- bezuinigen op sport.

Na een pauze zal aan elk groepje worden gevraagd om een korte toelichting op het opgestelde keuzemenu te
geven. Eventueel kunnen dan nog verduidelijkende vragen worden gesteld. Het is niet de bedoeling dat er
gediscussieerd wordt over de voorgestelde bezuinigingen.
Daarna volgt de afsluiting van de avond. Het college neemt de opbrengst van de avond mee in haar proces
voor het opstellen van een keuzemenu wat onderdeel uitmaakt van het Beleidskader 2021-2024.

Wij vertrouwen erop hiermee vooruitlopend op de behandeling in het presidium 10 februari 2020 u voldoende inzicht
te hebben gegeven in de geplande opzet van de richtinggevende bijeenkomst in het kader van de takendiscussie op
19 maart 2020.
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