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Afdeling : …… 
Raadsvoorstel: 

DJ-XXXXXX  

Naam opsteller voorstel : 
…… 

.....@weert.nl / 0495-….. 

Zaaknummer: 

XXXXXX 

Portefeuillehouder : ……  

 

Onderwerp 

 

Geef kort en bondig het onderwerp weer.  

 

Dit is nooit een handeling. Voorbeeld: Cultuurroute 2021-2024 i.p.v. Vaststellen 

Cultuurroute 2021-2024.  

 

Maximaal vijf woorden.  

 

Voorstel 

 

In het voorstel worden alle beslispunten opgenomen (vaststellen of kennisnemen van). 

Hier besluit de raad expliciet over. Wat niet in het voorstel staat, wordt niet besloten door 

de raad.  

 

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.  

 

1. Hier komt een korte en bondige omschrijving van het kernvoorstel. Bij een beleidsplan 

benoem je daarbij de effecten en doelen expliciet. (Bijvoorbeeld: De hondenbelasting af te 

schaffen 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. Dat is opgebouwd uit de volgende kostenposten:…).  

4. Een omschrijving van de dekking. (Bijvoorbeeld: Het bedrag 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. 

 



Pagina 2 

 

 

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 is het probleem en de oorzaak daarvan? 

-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. 

 

Je licht je voorstel inhoudelijk toe. Daarna beschrijf je hoe de voorstellen hierboven het 

gestelde probleem oplossen. 

 

Tevens plaats je het voorstel in de context.  

 

Verwijs voor details naar een bijlage waarin je tekeningen en berekeningen kunt opnemen. 

 

Verwijs voor zeer uitvoerige informatie naar de ter inzage liggende stukken. Denk hierbij 

aan complete onderzoeksrapporten. 

 

Relatie tot de strategische visie 

 

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. 

 

Beoogd effect/doel 

 

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 het effect in de doelenboom die bij 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. 

 

Geef aan wat het beoogd effect van je voorstel is. Neem daarbij als uitgangspunt het  

maatschappelijk effect. Denk ook na over het resultaat. Streef ernaar dit effect in 

meetbare termen op te schrijven (SMART). (Bijvoorbeeld: 75% minder aanrijdingen in de 

…straat in het komende jaar). 

 

Beoogd(e) doel(en)  

 

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 

http://www.weert.nl/weert2030
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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. 

 

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 

 

Raakt dit advies het onderwerp duurzaamheid? Denk hierbij aan het sociale domein, 

onderwijs, gezondheid, milieu, bedrijvigheid, kennis en innovatie… Duurzaamheid kan een 

argument zijn, maar ook een effect, doel of kanttekening.  

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

Vermeld hier de relevante kanttekeningen (harde en zachte).  

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

 

Geef een waardeoordeel over de kanttekening (Bijvoorbeeld: @ is 

acceptabel/aanvaardbaar/nihil = zachte kanttekening). Het is niet de bedoeling dat je alle 

tegenargumenten voor het voorstel gaat opnoemen. Wel is het belangrijk dat je relevante 

risico’s definieert.  

 

Ook bij de kanttekeningen 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 

 

Welke financiële gevolgen heeft je voorstel? Hoe zijn de bedragen opgebouwd? En ten 

laste van welke begrotingspost (programma en eventueel taakveld, geen budgetnummer) 

komt je 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 je hier geen financiële argumenten opneemt. Die horen onder de 

argumenten.  
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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/participatie  

 

Vermeld hier wie en op welke wijze worden geïnformeerd na vaststelling van het 

raadsvoorstel. 

 

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

Communicatieplein op Octo.  

 

Vermeld hier wie we informeren, waarover en hoe. Denk aan: persbericht, brief voor 

bewoners van een straat, informatie op de website etc. Zoek je collega's van 

Communicatie op en overleg met ze. 

 

Geef ook aan welke groepen in de gemeente hebben meegedacht over dit voorstel of nog 

mogen participeren.  

 

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 dit voorstel kan evalueren.  

 

Evaluatie/ controle: Vertel wanneer en op welke wijze hoe de raad het meetbaar effect 

van het voorstel kan toetsen. 

 

Bijlage(n)  

 

Hier noem je de stukken waar in deze nota naar verwezen wordt. Het dient als extra 

informatie, een extra leeslaag.  

 

Extra i-tekst:  

 

Openbare bijlagen:  

Voeg uitsluitend de voor de besluitvorming relevante bijlagen bij en benoem deze. Denk 

eraan dat deze onderdeel uitmaken van het openbare besluit dat op de gemeentelijke 

website gepubliceerd wordt.  

 

Niet-openbare bijlagen:  

 

Voeg uitsluitend de voor de besluitvorming relevante bijlagen bij en benoem deze.  

 

Geef, als er sprake is van (onderdelen van) bijlagen(n) waarvoor geheimhouding moet 

worden opgelegd, hier antwoord op de volgende vragen:  

1.) Voor welk (onderdeel) van stuk(ken) moet geheimhouding gelden;  

2.) Wat is de wettelijke grondslag (klik hier voor wetten.overheid.nl);  

3.) Tot wanneer moet geheimhouding blijven gelden.  
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Moet geheimhouding blijven gelden nadat stuk(ken) aan de raad zijn overlegd? Moet de 

geheimhouding door de raad formeel worden bekrachtigd? Voeg dan de volgende tekst toe 

aan het B&W-advies:  

 

“Raad voorstellen om te besluiten tot het bekrachtigen van de door het college opgelegde 

geheimhouding ten aanzien van de dossieronderdelen waarvoor dat is aangegeven, een en 

ander op grond van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet.” 

 
“De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van …. voor een termijn van … 
te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.” 
  
 (Klik hier voor wetten.overheid.nl)  

 

Bij vragen zie ‘Overzicht procedures geheimhouding op basis van Gemeentewet’ of neem 

contact op met M. Rosbergen, tel. 5439. 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

 

 

secretaris, de burgemeester, 

 
 

 
 
 
 
drs. M.J.M. Meertens 

 
 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 
 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-XXXXXX  

 

 

Advies raadscommissie 

 

Dit wordt gevuld door de griffie na de behandeling in de raadscommissie. 

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van <datum B&W vergadering 

invullen>. 

 

 

 

besluit: 

 

1. … <hier de beslispunten van het raadsvoorstel invullen> 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <datum raadsvergadering invullen>. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken  

 


