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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college geeft met behulp van de Perspectiefnota 2020 inzicht in een tussenstand na twee jaar
coalitieakkoord en informeert de raad hierover, evenzo geeft zij inzicht in trends en ontwikkelingen
die van impact zijn op de stad.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In de Perspectiefnota maken we halverwege de bestuursperiode 2018-2022 de balans op en kijken
we vooruit. De Perspectiefnota vloeit direct voort uit afspraken van de nota Kiezen, Sturen en
Verantwoorden (KSV), die we in 2018 met elkaar hebben opgesteld en waarin is toegezegd een
Perspectiefnota halverwege de bestuursperiode op te stellen.
Wat is de te delen informatie?
De Perspectiefnota geeft het invulling aan het tussentijds in kaart brengen van de stand van zaken
- op hoofdlijnen- van de uitvoering van het coalitieakkoord. Dit is in het verleden gebruikelijk
geweest in de vorm van een 'Tussenbalans', maar nu kijken we ook vooruit naar de perspectieven
voor onze stad, naar de trends en ontwikkelingen en laten we zien waar de uitdagingen liggen. We
kijken naar een aantal hoofdafspraken die we in het coalitieakkoord veelal met partners uit de stad
hebben vastgelegd en zien waar we nu staan. We steken daarmee figuurlijk de thermometer in het
akkoord om de temperatuur en voortgang van het ingezette beleid te meten. Centraal staat hierin
de vraag; doen we de dingen goed? Aan de hand van leidende principes uit het coalitieakkoord
gaan we deze vraag na en kijken daarmee zowel terug op wat we al bereikt hebben en zien ook
waar voor de nabije toekomst de grote uitdagingen liggen.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De Perspectiefnota geeft enerzijds inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering
van het coalitieakkoord en beschrijft anderzijds ook trends en ontwikkelingen die van invloed
(zullen) zijn op de stad. De nota helpt hierin om deze ontwikkelingen inzichtelijk te maken en het
goede gesprek tussen raad en college te bevorderen over toekomstige overwegingen en
beleidskeuzes.
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Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 (KSV); 07-06-2018; Ris-dossier: 2197581.
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