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RAADSWERKGROEP KADERBRIEF/PLANNING & CONTROL 
GEMEENTE TYNAARLO 

 
Afsprakenlijst d.d. 11 januari 2010 
 
Aanwezig: de dames Hofstra (voorzitter) en V.d. Berg- Huisman, alsmede de heren Meerman,  
Kremers, Hoogenboom, Van Es, Prins, Homans (adviseur/cc) en De Jong (griffier). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heer Kosmeijer (adviseur namens b&w)  
Zonder kennisgeving afwezig: de heer Kraaijenbrink  
  

1. Opening   
De voorzitter opent de vergadering 

 
2. Afsprakenlijst vergadering 7 december 2009. 

Conform vastgesteld.   
 

3. Uitwerking 3 clusters (Openbare Orde en Veiligheid, Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting en Wegen en Vervoer) 
Ter bespreking liggen 3 clusters voor die in de vergadering van 7 december 2009 in concept 
zijn besproken. (Cluster 1 Openbare Orde en Veiligheid, Cluster 8 Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting en Cluster 2 Wegen en vervoer). Algemeen beeld is dat er een goede slag is 
gemaakt. In plaats van een verdere verbreding om "nog meer clusters samen met de 
werkgroep uit te werken" wordt afgesproken nu verder de "diepte" in te gaan. De werkgroep 
constateert dat de “lat met de prestatie-indicatoren” soms erg hoog is gelegd. De werkgroep 
geeft aan dat het soms nog wel lastig blijkt te zijn om de “wat- vraag” te scheiden van de  
“hoe- vraag”. Een aantal verbeteringen/aanpassingen worden aangedragen. Deze zullen in de 
eindversies worden aangepast.  
Verder wordt afgesproken om een financiële verdiepingsslag voor de 3 clusters uit te werken 
en voor de volgende vergadering (1 februari) voor te legen aan de werkgroep. 
Daarbij wordt een doorkijk gemaakt naar de perspectievennota (effecten van de doelen op de 
“wat- vragen”. 
              

4. Uitwerking Cluster culturele, recreatieve, sport, speel en vrijetijdsvoorzieningen en de  
Cluster Bestuur en Burgercontact . 
Deze beide clusters worden niet besproken. Er is kennis van genomen. Belangrijker is om 
eerst de 3 eerdere clusters goed uit te werken met de financiële paragraaf, overeenkomstig 
hetgeen bij punt 3 is afgesproken. 
Wel constateert de werkgroep dat in totaal 14 van de 30 programma’s door middel van de 5 
nieuwe clusters inmiddels in de nieuwe opzet met de “wat- vraag” zijn uitgewerkt. 
  

5. Agendapunten 1 februari 2010 
Op 1 februari 2010 wordt de aanpassingen van de 3 clusters bij punt 3, inclusief de financiële 
verdiepingsslag voorgelegd aan en besproken in de raadswerkgroep.  
Als 2e punt wordt geagendeerd het overdrachtsdocument vanuit de raadswerkgroep met 
aanbevelingen voor de nieuwe raad(werkgroep) waarin de volgende onderwerpen van harte 
aanbevolen worden om voor te bereiden en te laten uitwerken 

- de aanleiding van het proces 
- welke clustering de raadswerkgroep voorstelt om in de toekomst te gaan hanteren in 

het cyclisch proces rond de gemeentebegroting; (wat betekent dit voor 
perspectievennota, wat bijvoorbeeld voor timing komende jaarrekeningen, of voor een 
raadsvoorstel) 

- de opzet van de nieuwe perspectievennota waarin meer inzicht op de voorstellen van 
nieuw beleid op maatschappelijke effecten tot uitdrukking wordt gebracht.  

- Ook verdient aanpassing van de verordening ex artikel 212 gemeentewet daarin een 
aanbeveling om de nieuwe raad te vragen om die verordening opnieuw vast te stellen.  
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6. Rondvraag. 

De vergadering van 1 februari a.s. valt samen met een namiddagbijeenkomst die door 
Woonborg georganiseerd wordt rond het thema “krimp en woningbouw”. Afgesproken wordt 
de vergadering van 1 februari om 20.00 uur te laten beginnen 
 

7. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering    
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