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Krachtig en Soepel Sturen Krachtig en Soepel Sturen 

Collegeprogramma Oude IJsselstreek 2010 – 2014 

Presentatie aan de Raad 

1 juli 2010 

Programma Programma 

● 1. De context 

● 2. Kernthema’s 

● 3. Daadkrachtig antwoord 

● 4. De middelen en de organisatie 

● 5. De weg er naar toe 

● 6. Evaluatie presentatie 

● 7. Vervolg

1. De Context 1. De Context 

● Het coalitieakkoord 

● Trends en ontwikkelingen

Trends die we willen keren:

1. Demografische ontwikkelingen; 

2. Economische tekorten. 

Autonome ontwikkelingen: 

3. Digitalisering en technologische veranderingen; 

4. Globalisering; 

5. Klimaatverandering.

DebatDebat

• Deelt de raad de voorgestelde context 

en de opgave die ons wordt gesteld? 

• Herkent u de trends en ontwikkelingen die 

op ons afkomen?

2. 2. KernthemaKernthema’’ss

● Dienstverlening aan de burgers en 

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte; 

● Inwoners behouden en aantrekken nieuwe doelgroepen; 

● Optimale samenwerking met partners, de regio, 

private sector en ambtelijke organisatie; 

● We gaan maximaal inzetten op het realiseren van onze 

ambities;

● We gaan dit bereiken door: 

1. Onze financiële armslag te vergroten; 

2. Onze beschikbare middelen maximaal in te 

zetten; 

3. De organisatie slagvaardiger te maken; 

4. Winst genereren door samenwerking; 

5. Actief zoeken naar fondsen van andere 

overheden.
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DebatDebat

• Kunt u instemmen met onze ambitie om  

de bevolking en de voorzieningen op peil   

te houden?  

• Heeft u nog andere suggesties die   

daarbij een rol kunnen spelen?

3. 3. DaadkrachtigDaadkrachtig AntwoordAntwoord

● We gaan ons richten op 3 hoofddoelen: 

1. De winkel; 

2. Doorzetten van investeringen in kwaliteit; 

3. Samenwerking met partners. 

3.1 De 3.1 De WinkelWinkel

● Dienstverlening; 

● Beheer openbare ruimte; 

● Voorzieningen; 

● Organisatie; 

● Samenwerking; 

● Begrotingsbeleid; 

● Incidentele initiatieven. 

3.2 3.2 DoorzettenDoorzetten van van investeringeninvesteringen in in 
kwaliteitkwaliteit

● Behoud van jongeren en gezinnen; 

● Levensvatbare kernen; 

● Bereikbaarheid; 

● Werkgelegenheid; 

● Middelen en samenwerking; 

● Ontwikkeling pull-factoren. 

3.3 3.3 SamenwerkingSamenwerking met Partnersmet Partners

● Bedrijfsleven stimuleren; 

● Bundeling van kwaliteiten in de regio; 

● Samenwerking met andere overheden; 

● Samenwerking met het maatschappelijk middenveld; 

● Publiek-private samenwerking; 

● Samenwerking met wijken en dorpen.

DebatDebat

Hoe staat u tegenover onze ambities: 

• Winkel op orde; 

• Leefomgeving spic en span; 

• Samenwerking op alle fronten; 

• Samenwerking met alle mogelijke 

partners.
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DebatDebat

• We willen de organisatie aanpassen aan de 

urgentie van bovenstaande prioriteiten. 

Deelt u dat standpunt?

4. De 4. De MiddelenMiddelen en de en de OrganisatieOrganisatie

● We gaan onze doelstellingen realiseren door: 

1. Optimaal inzetten van de beschikbare middelen; 

2. Omvorming naar een flexibele en klantgerichte 

organisatie. 

4.1 De 4.1 De MiddelenMiddelen

● Het plafond voor de nieuwe organisatie: 

- Met welk uitgangspunt moeten we structureel 

rekening houden? 

- Termijn van de omvorming. 

● Zero-base budgetting als basis voor vernieuwing: 

- Een nieuwe wijze van begroten.

 

 
 

Producten 

 

 

Programma’s  

 

 

Exploitaties 

Snel inspelen 

op lokale 

vraag 

Flexibel 

inspelen op 
veranderende 

maatschappij 

 

De Winkel 

Nu                       <- 4 jaar ->            straks 

● Zero-base budgeting houdt in:

1. Begroten vanaf het nul-punt; 

2. Op basis van wat we vanaf vandaag willen 

ondernemen; 

3. Wat we willen staat centraal; 

4. Realisatie gedurende vier jaar. 

● Stringent begrotingsbeleid: 

- Tegenvallers direct oplossen daar waar ze zich 

voordoen; 

- Slim prioriteren, optimaliseren en                                

samenwerken; 

- Keuzes en focus om neerwaartse spiraal te 
keren. 

● Plotseling opkomende vragen uit de samenleving; 

● Het veranderkapitaal.
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DebatDebat

• Bieden de financiële situatie en het 

nieuwe begrotingsbeleid voldoende 

perspectief om onze ambities te  

realiseren en negatieve trends te keren?

4.2 De 4.2 De OrganisatieOrganisatie

● Organische omvorming van de organisatie met als 
doel: 

- Optimale dienstverlening aan de burgers; 

- Flexibele en creatieve voorbereiding en uitvoering      

van bestuurlijke prioriteiten; 

- Regiefunctie; 

- Samenwerking met de regio en andere partners; 

- Sturen van een optimale inzet van beschikbare 

middelen. 

● Ambitie van de organische omvorming: 

- Een klantgerichte en effectieve dienstverlening, 

een optimale uitvoering van “de winkel”; 

- Goede wisselwerking met, en aansturing door het 

college, heldere lijnen; 

- Eersteklas aansturing en creatieve voorbereiding 

van programma’s en projecten; 

- Toparrangement op het gebied van samenwerken, 

regievoering en beheer van middelen. 

DebatDebat

• Is de voorgestelde organische omvorming 

van de organisatie goed toegesneden op 

haar (nieuwe) taken? 

5. De 5. De wegweg erer naarnaar toetoe

● Gemeenschappelijke wil en ambitie; 

● Heldere rollen en verantwoordelijkheden; 

● Een doorkijk naar onze gemeentelijke activiteiten op 

basis van de nieuwe filosofie, die we terug zien in: 

● De benodigde creatieve en onorthodoxe werkwijze 

belonen met tijd en vertrouwen; 

● Vertrouwen en respect blijft het uitgangspunt. 


