
  

OPDRACHTFORMULIER 
  
Opdracht: Een nieuwe programma-indeling voor de P&C documenten maken ................................  

Datum: Februari 2022 ...........................................................................................................................  

Opdrachtgever (ambtelijk/ bestuurlijk):  Hans van der Graaff/ gemeenteraad ...............................  

Opdrachtnemer: Monique de Moedt ....................................................................................................  

Startdatum: Maart 2022 .......................................................................................................................  

Einddatum: Juli 2022 ............................................................................................................................  

Versie/ status  

О Intern concept  

О ambtelijk concept   

О bestuurlijk concept  

О ambtelijk vastgesteld  

О bestuurlijk vastgesteld 

 

Vraag: Wat is de vraag van de opdrachtgever? 

Inventariseer de belangrijke beleidsthema’s voor West Betuwe op basis van grote maatschappelijke 

opgaven en het nieuwe coalitieakkoord 

Ga in gesprek met de raad over de mogelijkheid van het vertalen van deze thema’s naar programma’s 

Doe op basis van het onderzoek naar de belangrijke thema’s een voorstel voor het aanpassen van de 

programma-indeling ..............................................................................................................................  

 

Achtergrond: Wat is de aanleiding voor de vraag, wat is de context? 

We willen de begroting beter laten aansluiten op de ambities van West Betuwe (Programma 10 

begroting 2022). Artikel 2 van de Financiële verordening gemeente West Betuwe 2021 geeft aan dat 

de raad in het eerste jaar van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode 

vaststelt. De nieuwe raadsperiode start in 2022 en de eerstvolgende vast te stellen begroting voor de 

nieuwe raad is de begroting 2023. .......................................................................................................  

 

Probleemstelling: Wat is op dit moment het probleem. Wat gebeurt er als we niets doen? 

De financiële verordening geeft aan dat de raad aan het begin van elke raadsperiode een programma-

indeling vaststelt. Dit biedt de gelegenheid om de programma-indeling af te stemmen op belangrijke 

thema’s voor de nieuwe raadsperiode. 
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Doel: Aan welk doel of welke doelen levert het programma/project een bijdrage? 

Betere sturing op doelen, resultaten en geld door de gemeenteraad ................................................  

 

Resultaat: Wat is tastbaar of zichtbaar als het programma/project klaar is? 

Een nieuwe programma-indeling die in alle P&C documenten vanaf begrotingsjaar 2023 kan worden 

toegepast ...............................................................................................................................................  

 

Afbakening: Wat is de scope (en wat is het resultaat niet?)  

De scope is het maken van een programma-indeling voor de nieuwe begroting. De opdracht gaat niet 

over het inhoudelijk vullen van de begroting. Ook omvat deze opdracht niet het onderzoek naar 

mogelijke vertaling van begrotingsonderdelen naar kernenniveau. Dat onderzoek vindt later dit jaar 

plaats. ....................................................................................................................................................  

 

Geld: Geef hier een globaal overzicht van de kosten (geld en uren) en dekking 

Kosten max € 2.500 voor externe begeleiding scrummaster, uren binnen begroting. .....................  

 

Informatie: Op welke wijze en met welke frequentie informeren de opdrachtgever en opdrachtnemer 

elkaar? 

Driewekelijks mondeling/schriftelijk ....................................................................................................  

 

Tijd: Wat is voor deze fase de geplande start- en einddatum en wat zijn de vervolgstappen? 

Maart: ambtelijk vooronderzoek en opstellen criteria voor programma’s en scenario’s 

April/ mei: in totaal 3 sessies met afvaardiging raad, opstellen eindadvies 

Juni: beeldvorming, technische avond/ uitleg 

Juli: vaststellen nieuwe programma-indeling door de raad 

 

Kwaliteit:  

• Aan welke kwaliteitseisen moet het resultaat voldoen?  

Helder en begrijpelijk voor raad en inwoners ......................................................................................  

• De meetbare en inhoudelijke eisen met betrekking tot het resultaat  

Programma-indeling tijdig opgeleverd en in juli vastgesteld door de raad. ......................................  
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Communicatie / participatie: Wie informeer je? Welke personen/partijen betrek je en hoe doe je dat? 

Informeren college en organisatie (programmaverantwoordelijken, budgethouders en 

budgetbeheerders, BWB). Betrekken raad (evt via auditcommissie?). Inwonersparticipatie nog nader 

verkennen ..............................................................................................................................................  

 

Risico: De haalbaarheid van het programma/project wordt beïnvloed door de volgende risico’s: 

Coalitieakkoord niet tijdig beschikbaar 

Raad geeft geen prioriteit aan dit onderwerp ......................................................................................  

 

Beheersmaatregelen: Op basis van de verkiezingsprogramma’s onderzoeken we de grote, 

gemeenschappelijke thema’s voor West Betuwe. Als het coalitieakkoord niet tijdig beschikbaar is, 

geeft dit onderzoek richting aan de voorbereiding van de nieuwe programma-indeling..................  


