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INHOUDSOPGAVE

• Vooronderzoek

• Uitgangspunten

• Opmaak sjablonen met instructie

• Vervolg 

• Feedback van de medewerkers en reactie erop



VOORONDERZOEK

Alvorens met de sjablonen aan de slag te gaan is vooronderzoek verricht, t.w.:

o Een uitvraag over het werken met de sjablonen binnen de organisatie, het CMT/DT, het

college en de Raad;

o Onderzoek naar de invulling, het gebruik van en de omgang met deze sjablonen bij andere

gemeenten;

o Toetsing aan de beoordelingskaart van de Nederlandse vereniging van Raadsleden;

o Bundeling van de opgehaalde informatie, verwerkt in concept-sjablonen en toetsing bij

verschillende gebruikers. De uitkomsten uit de gebruikersevaluatie zijn opgenomen in de

bijgaande presentatie op sheets 33-36.



RESULTATEN VOORONDERZOEK

De grote gemene deler van wensen die uit het vooronderzoek is voortgekomen, luidt als volgt:

o Opname van de techniek van Sturen op effecten als basis voor de sjablonen;

o Voorstellen zo kort mogelijk maken met behoud van duidelijkheid en volledigheid;

o Opname in hoofdlijnen van alle informatie die voor het gremium relevant is om een besluit

te nemen. Verwijzingen mogen, maar dan wel naar (detail-) informatie in bijlagen;

o Gebruik van korte zinnen, duidelijke taal en geen spelfouten;

o Eenduidigheid in gebruikte terminologie (en indien van toepassing ook opzet) tussen

voorstellen en P&C producten;

o Rubrieken/kopjes die vaak leeg blijven, verwijderen dan wel onder brengen bij andere

rubrieken.



UITGANGSPUNTEN

Raad

• De raad stuurt vanuit haar kaderstellende rol op de effecten en doelen die zij wenst te bereiken.

• De raad stelt daarmee het bovenste gedeelte van de doelenboom bij een beleidsvoorstel vast.

• We verleiden de raad om op deze stuurpositie te komen door in het kopje ‘voorstel’ expliciet 
stil te staan bij de effecten en doelen die in het beleidsplan zijn verwerkt.

College

• Om de doelen en effecten te bereiken, moeten activiteiten en resultaten worden opgesteld. 
Het college is hiervoor verantwoordelijk en stuurt hierop. De uitvoering vindt plaats in de 
ambtelijke organisatie.

• Een uitvoeringsprogramma geeft middels activiteiten en resultaten uitvoering aan de door de 
raad vastgestelde doelen en effecten. 

• Het college kan pas de resultaten en activiteiten vaststellen nadat de raad de effecten en doelen 
vastgesteld heeft.

• We verleiden het college om op deze stuurpositie te komen door in het kopje ‘voorstel’ 
expliciet stil te staan bij de resultaten die in het uitvoeringsplan zijn verwerkt.



UITGANGSPUNTEN

• Elk raadsvoorstel dat gaat over nieuw of gewijzigd beleid, wordt voorzien van 
een doelenboom met daarin tenminste de effecten en doelen.

• De doelenboom is verwerkt in het beleidsstuk dat onder het raadsvoorstel 
hangt. 

• Een raadsvoorstel dat een uitwerking betreft van een eerder vastgestelde 
doelenboom of geen nieuw/gewijzigd beleid is, hoeft geen doelenboom te 
bevatten. Een verwijzing naar een reeds eerder vastgestelde doelenboom, 
volstaat.



UITGANGSPUNTEN

• We sluiten aan bij het Protocol ‘vragen stellen raadsleden’. Dit betekent dat 
raadsleden rechtstreeks technische vragen kunnen stellen aan de betreffende 
ambtenaar. 

• De strategische visie is de kapstok waar alle nieuwe beleidsvoorstellen onder 
vallen. De strategische visie heeft daarmee een prominente plek in de 
organisatie.

• Duidelijke, kort en krachtige instructietekst. Beperkt tot de hoofdlijnen.



OPMAAK EN OPZET SJABLONEN



KOPTEKST

• Afdeling:

• Naam opsteller voorstel:

• Portefeuillehouder:

• Raadsvoorstel/B&W-voorstel: DJ-XXXXXX

• Zaaknummer: XXXXXX



ONDERWERP

• Geef kort en bondig het onderwerp weer.

• Dit is nooit een handeling.

• Voorbeeld raadsvoorstel: Cultuurroute 2021-2024 i.p.v. Vaststellen Cultuurroute 
2021-2024. 

• Voorbeeld collegevoorstel: Uitvoeringsplan Dementievriendelijk Weert i.p.v. 
Vaststellen Uitvoeringsplan Dementievriendelijk Weert. 



VOORSTEL (BIJ RAADS- EN COLLEGEVOORSTEL)

• Onder het kopje voorstel worden alle beslispunten opgenomen (vaststellen of 
kennis nemen van). Hier besluit de raad/het college expliciet over. Wat niet 
onder het kopje ‘voorstel’ staat, wordt niet besloten door de raad/het college. 

• Formuleer de beslispunten zo kort mogelijk; je kunt er ‘ja’ of ‘nee’ tegen zeggen. 
Je dient geen argumenten of kanttekeningen op te nemen in het beslispunt.

• Gebruik de vorm ‘te + werkwoord’ (Onderwerp + te + werkwoord en eventuele 
bepaling) en nummer de beslispunten bij meer dan 1 beslispunt. 



VOORSTEL (BIJ RAADSVOORSTEL)

• 1. Hier komt een korte en bondige omschrijving van het kernvoorstel. Bij een beleidsplan benoem je daarbij de 
effecten en doelen expliciet. (Bijvoorbeeld: Het beleidsplan ‘Cultuurroute 2021-2024’ vast te stellen, waarin de 
volgende effecten en de doelen zijn opgenomen: 
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX.)

• 2. Hier komt een eventueel procedureel voorstel. (Bijvoorbeeld: akkoord te gaan met het plan van aanpak.)  
• 3. Hier komt het financieel voorstel (Bijvoorbeeld: Daarvoor een krediet van € 5.000,- beschikbaar te stellen.)
• 4. Hier komt een omschrijving van de dekking. (Bijvoorbeeld: Het bedrag te dekken uit de algemene reserves.)

• Een raadsvoorstel dat over nieuw of gewijzigd beleid gaat, moet een doelenboom bevatten. Deze doelenboom 
moet in een beleidsplan zijn verwerkt, dat bij beslispunt 1 wordt vastgesteld.  

• Bij ongewijzigd beleid volstaat een verwijzing naar een reeds eerder vastgestelde doelenboom die van 
toepassing is.

• De nummering van de argumenten moet overeenkomen met de nummering van de bijbehorende beslispunten.



VOORSTEL (BIJ COLLEGEVOORSTEL DAT NIET NAAR DE RAAD GAAT)

• 1. Hier komt een korte en bondige omschrijving van het kernvoorstel. Bij een uitvoeringsplan benoem je 
daarbij de resultaten expliciet. (Bijvoorbeeld: Het uitvoeringsplan ‘Dementievriendelijk Weert’ vast te 
stellen, waarin de volgende resultaten zijn opgenomen:
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX.) 

• 2. Hier komt een eventueel procedureel voorstel. (Bijvoorbeeld: akkoord te gaan met het geschetste 
participatieproces.)  

• 3. Hier komt het financieel voorstel (Bijvoorbeeld: Daarvoor een krediet van € 5.000,- beschikbaar te 
stellen.)

• 4. Hier komt een omschrijving van de dekking. (Bijvoorbeeld: Het bedrag te dekken uit de algemene 
reserve.) 

• In een uitvoeringsplan moet verwezen worden naar de effecten en doelen uit de doelenboom die eerder 
door de raad zijn vastgesteld. De resultaten en de activiteiten worden door het college met dit voorstel 
vastgesteld.

• De nummering van de argumenten moet overeenkomen met de nummering van de bijbehorende 
beslispunten.



VOORSTEL (COLLEGEVOORSTEL DAT NAAR DE RAAD GAAT)

De raad voorstellen om:
• 1. Hier komt een korte en bondige omschrijving van het kernvoorstel. Bij een uitvoeringsplan 

benoem je daarbij de resultaten expliciet. (Bijvoorbeeld: Het uitvoeringsplan 
‘Dementievriendelijk Weert’ vast te stellen, waarin de volgende resultaten zijn opgenomen:
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX.) 

• 2. Hier komt een eventueel procedureel voorstel. (Bijvoorbeeld: akkoord te gaan met het 
geschetste participatieproces.)  

• 3. Hier komt het financieel voorstel (Bijvoorbeeld: Daarvoor een krediet van € 5.000,-
beschikbaar te stellen.)

• 4. Hier komt een omschrijving van de dekking. (Bijvoorbeeld: Het bedrag te dekken uit de 
algemene reserve.) 

• De nummering van de argumenten moet overeenkomen met de nummering van de 
bijbehorende beslispunten.



INLEIDING

• In de inleiding beschrijf je: 

• wat de aanleiding van het voorstel is. Daarvoor stel je jezelf de vraag: 
waarom kom ik nu met dit voorstel? 

• wat de huidige situatie is: wat het probleem is en de oorzaak?

• wat je voorstel inhoudt. 

• Waar relevant schets je de voorgeschiedenis, relevante eerdere besluiten en de 
relatie met ander beleid. 

• Tip: schrijf als laatste de inleiding, anders worden er al snel argumenten en 
kanttekeningen opgenomen in de inleidingen. Argumenten en kanttekeningen 
horen namelijk op een andere plek in het voorstel.



RELATIE TOT DE STRATEGISCHE VISIE (IN RAADSVOORSTEL)

• Benoem welk maatschappelijk effect uit de strategische visie ten grondslag ligt 
aan dit voorstel. Geef vervolgens een korte toelichting hoe jouw voorstel 
aansluit bij het maatschappelijk effect uit de strategische visie.

• De visie is te raadplegen via www.weert.nl/weert2030.

• ! Op dit moment is de strategische visie nog niet ‘vertaald’ naar maatschappelijke 
effecten. Dit kopje hoeft dus tot die tijd niet ingevuld te worden. 

http://www.weert.nl/weert2030


BEOOGD EFFECT (BIJ RAADSVOORSTEL)

• Geef aan wat het beoogd (maatschappelijk) effect van het voorstel is. Welke 
blijvende verandering in de samenleving die bijdraagt aan onze visie wordt 
voorzien? Het effect dient overeen te komen met de beschrijving van de 
doelenboom die in het beleidsstuk is toegevoegd (indien van toepassing).

• Te meten als volgt: Streef ernaar het effect in meetbare termen op te schrijven 
(SMART). Voor voorbeelden gebruik je de ‘Van input naar impact’-kaart. 
Vermeld daarbij de effectindicator(en) zodat het beoogd effect meetbaar is. 
Indien geen indicator kan worden opgenomen, beschrijf dan waarom dit niet 
mogelijk is.



BEOOGD(E) DOEL(EN) (BIJ RAADSVOORSTEL EN COLLEGEVOORSTEL)

• Geef aan wat de beoogde doelen van het voorstel zijn. Een doel schetst wat we 
willen bereiken, in welke mate en wanneer. (Bijvoorbeeld: toename x aantal 
soorten in 2025 of meer mensen vroegtijdig in beeld met financiële problemen 
in 2024). Of te wel: Wat willen we zien als gevolgen van de resultaten? Welke 
veranderingen ontstaan door de resultaten?

• Er kunnen meerdere doelen zijn die van een maatschappelijk effect zijn afgeleid. 
Een doel is bij voorkeur meetbaar, gaat over de weg van A naar en B en gaat 
over een middellange periode.

• Bij collegevoorstel: In het geval van een uitvoeringsplan verwijs je naar de 
doelen die eerder door de raad via het beleidsplan (met een doelenboom) zijn 
vastgesteld. 



TE BEHALEN RESULTATEN EN INDICATOREN (BIJ COLLEGEVOORSTEL)

• Resultaten moeten leiden tot het behalen van doelen (die door de raad zijn 
vastgesteld). Resultaten beschrijven wat de beoogde output is van het voorstel. 
Anders geformuleerd: resultaten geven aan wat het meetbare gevolg is van 1 of 
meerdere activiteiten. Wat zijn de resultaten van je activiteiten (de handelingen 
die worden verricht)? (Bijvoorbeeld: in 2021 bevat 10% van het totale 
tuinoppervlak in Weert stenen of grind)

• Streef ernaar de resultaten in meetbare termen op te schrijven (SMART). 
Vermeld daarbij de resultaatindicator(en) zodat de te behalen resultaten 
meetbaar zijn.



UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN (BIJ COLLEGEVOORSTEL)

• Activiteiten zijn handelingen die worden verricht om de resultaten te bereiken. 
Wat wordt er gedaan of welke activiteiten onderneem je, om uiteindelijk de 
resultaten te behalen? Activiteiten geven een concrete actie weer (Bijvoorbeeld: 
Themabijeenkomst houden per wijk in 2021). 

• Geef op hoofdlijnen aan welke activiteiten je gaat uitvoeren. Mits beschikbaar 
kun je hierbij ook verwijzen naar het uitvoeringsplan.



ARGUMENTEN

• Argumenten vormen het kloppend hart van je voorstel. Op basis hiervan moet 
de lezer beslissen. 
- Vat de kern van ieder argument samen in de vorm van een statement 
- Zet het statement cursief 
- Geef daaronder een korte onderbouwing van het statement (details naar de 
bijlagen). Deze toelichting is niet cursief. 
- Nummer de argumenten om duidelijk te maken welke voorstellen zij 
ondersteunen (1.1 / 1.2 / 2.1 enz.)

• Dus:
1.1 Kop van argument volgt nummering op het voorstel (beslispunt) en is cursief.
De toelichting van het argument is niet cursief.
1.2 Bij meerdere argumenten bij beslispunt 1
2.1 Argumenten beslispunt 2



KANTTEKENINGEN EN RISICO’S

• Vermeld hier de relevante kanttekeningen van dit voorstel. 

• Maak tevens duidelijk wat de belangrijkste risico’s zijn bij het aannemen van het 
voorstel.

• Ook bij de kanttekeningen en risico’s is het handig de kern samen te vatten in 
een cursief statement. De nummering sluit ook hier aan bij de beslispunten.

• Dus:
1.1 Kop van kanttekening en risico volgt nummering op het voorstel (beslispunt) 
en is cursief. 

De toelichting van de kanttekening en risico is niet cursief.
2.1 Argumenten beslispunt 2



FINANCIËLE GEVOLGEN (BIJ RAADSVOORSTEL)

• Welke financiële gevolgen heeft het voorstel? Hoe zijn de bedragen 
opgebouwd? En ten laste van welke begrotingspost (programma en eventueel 
taakveld, geen budgetnummer) komt de aanvraag? Denk daarbij niet alleen aan 
eenmalige financiële gevolgen, maar ook aan structurele financiële gevolgen die 
voortvloeien uit het voorstel, zoals kosten voor beheer, onderhoud of personeel. 

• Let erop dat hier geen financiële argumenten worden opgenomen. Die horen 
onder de argumenten.



FINANCIËLE, PERSONELE EN JURIDISCHE GEVOLGEN (BIJ COLLEGE)

• Welke financiële gevolgen heeft het voorstel? Hoe zijn de bedragen opgebouwd? 
En ten laste van welke begrotingspost (inclusief budgetnummer) komt de aanvraag? 
Denk daarbij niet alleen aan eenmalige financiële gevolgen, maar ook aan 
structurele financiële gevolgen die voortvloeien uit het voorstel, zoals kosten voor 
beheer, onderhoud of personeel. Indien relevant en mogelijk ook de stand van het 
budget en/of reserve/voorziening (conform laatste raadsbundel) aangeven. 
Raadpleeg altijd de financiële adviseur. 

• Geef ook mogelijke personele en juridische gevolgen aan. Moeten meer fte worden 
ingezet of kan de taak ook intern worden opgevangen? Wat betekent dat voor de 
prioritering van andere taken? Leidt het voorstel tot een voorbeeld (precedent) in 
andere zaken? Heeft het voorstel tot gevolg dat contracten moeten worden 
aangepast of gesloten? Denk eraan dat gevolgen op het gebied van het 
privacyrecht ook juridische gevolgen zijn.

• Let erop dat hier geen financiële, personele of juridische argumenten worden 
opgenomen. Die horen onder de argumenten.



OVERLEG GEVOERD MET: (BIJ COLLEGEVOORSTELLEN)

• Intern: Met welke afdelingen en met welke personen (inclusief functies) is vooraf 
afgestemd over dit voorstel.

• Extern: Met welke instanties en met welke personen (inclusief functies) van 
buiten de gemeente is vooraf afgestemd over dit voorstel. 



PARTICIPATIE

• Beschrijf hier op hoofdlijnen hoe en wanneer welke belanghebbenden 
betrokken zijn bij het voorstel. 

• Beschrijf tevens hoe en wanneer welke belanghebbenden bij het vervolg 
betrokken worden, als dit het geval is.

• Tip: gebruik de participatieleidraad op Octo om deze paragraaf verder toe te 
lichten. 



COMMUNICATIE

• Vermeld hier wie en op welke wijze worden geïnformeerd na vaststelling van 
het raads-/collegevoorstel.

• Tips nodig? Neem contact op met een communicatieadviseur. Kijk ook op het 
Communicatieplein op Octo. 



PLANNING EN UITVOERING

Beschrijf op hoofdlijnen:

• Wie doet wat op welk moment vanaf het moment dat er akkoord is op het 
voorstel? 

• Wanneer is iets af?



EVALUATIE

• Maak duidelijk wanneer en op welke wijze de raad/college dit voorstel kan 
evalueren. 



VERDER:

• Bijlage(n): Hier noem je de stukken waar in deze nota naar verwezen wordt. Het 
dient als extra informatie, een extra leeslaag.

• Voorbeeld-beslispunten bij het opleggen c.q. bekrachtigen van geheimhouding:

• 1. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 
onder ….. van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen 
ten aanzien van … voor een termijn van …. / tot het moment dat de 
aanbestedingsprocedure is afgerond.

• 2. Ingevolge artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen 
aan de raad ten aanzien van … voor een termijn van … / tot het moment dat de 
aanbestedingsprocedure is afgerond. 

• 3. De raad voorstellen om de door het college opgelegde geheimhouding ten 
aanzien van … te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet.



VERDER:

• Bijlage(n): Hier noem je de stukken waar in deze nota naar verwezen wordt. Het 
dient als extra informatie, een extra leeslaag.



VERVOLG

• Voorstellen in routing brengen (DT > CMT > College > ‘Raad’)

• Griffie informeert fractievoorzittersoverleg dat bij nieuwe raad wordt gestart met 
dit document. De nieuwe raad wordt meegenomen in de opzet van de 
sjablonen. Evaluatie vindt na half jaar plaats.

• Handleiding inclusief video maken hoe om te gaan met sjablonen/instructie

• Inloopsessies organiseren voor alle medewerkers die voorstellen schrijven 
(fysiek, kleine groepjes, samen met Marga en breder trekken met uitleg 
bestuurlijk proces en mogelijk digitale handtekening)

• Borging dat sjablonen op goede en consequente manier worden toegepast (dus 
dat doelenbomen erin verwerkt zijn) > CMT meenemen. Marga/Remco houden 
eerste halfjaar ook zelf in de gaten hoe e.e.a. verloopt.

• Nieuwe sjablonen verwerken in trainingen van Marga voor nieuwe 
medewerkers

• Evalueren of sjablonen aan behoefte voldoet na half jaar door CMT.



FEEDBACK VANUIT DE MEDEWERKERS EN REACTIE DAAROP

• Teksten in instructie zijn erg lang > Terecht, het document is nu beknopter opgeschreven, zeker in het 
college/raadsvoorstel met tekstballonnetjes. Een ander document is opgesteld en geldt als uitgebreidere 
handleiding met voorbeelden.

• Geen namen noemen in stukken > In Weert is het zo geregeld dat raadsleden rechtstreeks vragen kunnen 
stellen aan ambtenaren. Zouden we de contactgegevens weghalen, wordt dit proces vertraagd.

• Moet er een specifieke boom voor de warenmarkt worden opgesteld of een algemene (economie)? > De 
warenmarkt sec lijkt te gedetailleerd/specifiek maar een doelenboom over bijvoorbeeld ambulante 
handel, lijkt ons wel noodzakelijk. Zo kan de raad zich uitspreken over de kaders.

• Wat is een technisch voorstel? > Dit hebben we weggehaald. We schrijven dat een doelenboom verplicht 
is voor alle stukken waarin beleid wordt gemaakt. Daardoor ontstaat er ook geen discussie wat een 
technisch voorstel is en wat niet. Nieuw of gewijzigd beleid = doelenboom.

• Indicator benoemen is lastig want vaak is sprake van kwalitatieve resultaten, of zijn de kwantitatieve 
resultaten vaak niet meetbaar of controleerbaar. Uitgangspunt moet zijn dat deze voorhanden zijn en hier 
geen extra onderzoek voor moet plaatsvinden. Ik zou hier natuurlijk graag het aantal bezoekers meten, 
maar daar is extra kostbaar en tijdsintensief onderzoek voor nodig. Worstelen we ook in de P&C cyclus 
mee. Er moet m.i. daarom ook ruimte zijn voor kwalitatieve resultaten, als er geen kwantitatieve zijn. > 
Kwantitatief of kwalitatief meten: als we het maar kunnen meten.



FEEDBACK VANUIT DE MEDEWERKERS EN REACTIE DAAROP

• Participatie en uitvoering/evaluatie -> zie kopje uitvoering en evaluatie. Naar mijn 
gevoel is dit dubbelop > De paragrafen zijn herschreven zodat het onderscheid en 
de instructie duidelijker zijn geworden.

• Twee punten die ik lastig vond:

• de link te leggen met de visie. Het wordt nu snel een herhaling van de tekst van 
de doelenboom. > We beogen een link te leggen met een van de 
maatschappelijke effecten van de strategische visie. Hierop vervolgens een 
toelichting te geven wat deze link is. Dit is nu duidelijker beschreven.

• Verder heb ik nog niet eerder met de participatieleidraad gewerkt. Dit vind ik 
persoonlijk ook een lastig onderdeel om in te vullen. De leidraad is zo uitgebreid 
dat je niet ieder punt in het raadsvoorstel kunt toelichten. Ben wel benieuwd hoe 
andere collega’s dit doen. Misschien dat daar ook iets over afgesproken kan 
worden. > De participatieleidraad is nog niet geïmplementeerd en omvat 

inderdaad enorm veel stappen. De paragraaf is daarom herschreven.



FEEDBACK VANUIT DE MEDEWERKERS

• Bij ‘voorstel’; moet er nou specifiek een beslispunt over effecten/doelen worden genomen of niet? >
In beslispunt 1 wordt het beleidsplan vastgesteld, waarbij expliciet wordt opgenomen welke effecten 
en doelen hierin zijn verwerkt. 

• Zou het als lezer veel fijner vinden om een checklist te hebben: “De inleiding moet voldoen aan de 
volgende criteria” > De inleiding is inderdaad veel te lang. Dit is aangepast.

• Relatie met de strategische visie vind ik echt ontzettend moeilijk. > Zie reactie op vorige slide.

• Communicatieplan is too much > De tekst is inderdaad veel te lang. Dit is aangepast.

• Waarom max 5 woorden bij onderwerp? Ik snap dat het kort en krachtig moet zijn. > Terecht, dit is 
aangepast.

• Kop beoogd effect/beoogd doel matcht niet met b&w voorstel. > In het collegevoorstel benoemen 
we ook het beoogd doel. Het doel dient overeen te komen met wat de raad eerder heeft 
vastgesteld (conform doelenboom).



EIGEN FEEDBACK

• Medewerkers zijn gewend om raadsvoorstel al jarenlang op zelfde manier in te 
vullen. Daardoor zie je dat kleine wijzingen die je voorstelt, niet meteen worden 
overgenomen.

• Voorstel: evaluatie in september om te bekijken of bijsturing nodig is. Zie verder 
slide ‘vervolg’.
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