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Geachte leden van de Auditcommissie en presidium, 
 

1. Aanleiding 
 
De raad heeft in het voorjaar 2016 aangegeven een meer inhoudelijke aanpak van de kadernota te willen 
en daarbij zelf een actieve rol te willen spelen bij de ontwikkeling daarvan. Dit sluit aan op de ontwikkeling 
van de vernieuwing en digitalisering van de planning- en controlproducten (kadernota, begroting, 
tussentijdse rapportage en jaarstukken) van de gemeente. Toen deze vraag naar voren kwam was de tijd 
te beperkt om hier goed invulling aan te kunnen geven; daarom is toen afgesproken het proces van 
ontwikkeling van de kadernota 2018-2021 hiervoor te gebruiken.  
 
Bij het samenstellen van de kadernota 2017 is al een meer een beleidsinhoudelijke  insteek gekozen en 
zijn doelenbomen geïntroduceerd.  
 
Een andere aanpak van de kadernota vindt ook bij andere gemeenten plaats. Hollands Kroon is daar een 
voorbeeld van. Van de aanpak van andere gemeenten kan worden geleerd, maar het is in de eerste plaats 
van belang dat een aanpak wordt gekozen die past bij onze gemeente en onze raad.  
 
Bij de meer inhoudelijke aanpak is een aantal aandachtspunten van belang. Te denken valt aan: 

- Een meer inhoudelijke aanpak is niet iets voor één jaar. Bij de komende kadernota maken we een 
start voor een meerjarige andere aanpak; 

- Het streven moet gericht zijn op het aangeven van de belangrijkste aandachtsgebieden en 
concrete speerpunten, niet meteen op alle activiteiten van de gemeente. Op die manier valt de 
aanpak binnen een overzienbaar tijdsbestek af te ronden en wordt gewerkt aan een haalbaar 
resultaat. Door ervaring die wordt opgedaan kunnen in latere jaren gewenste volgende stappen 
worden gemaakt. 

- De rollen van de raad, college en ambtelijke organisatie moeten helder zijn. 
  

Opvallend is dat we starten met de laatste kadernota van deze raadsperiode. Normaal gesproken zou een 
dergelijke aanpak logischer zijn bij een nieuwe raadsperiode. Het voordeel wanneer we nu toch starten is 
dat de aanpak mede gebruikt kan worden als concrete oefening voor de volgende raadsperiode. 
Verkiezingsprogramma’s kunnen concreter worden gemaakt en een volgend coalitieprogramma kan 
gebruik maken van concrete en haalbare doelen binnen de financiële mogelijkheden die partijen zich 
stellen. Dat kan de inhoudelijke politieke discussie in de raad en met het college bevorderen. 
 
In deze notitie worden de contouren voor de meer inhoudelijke aanpak voorgesteld en wordt een globale 
planning aangegeven. Na bespreking in de Auditcommissie kan een voorstel worden gedaan aan de raad. 
 

2. Contouren voor een meer inhoudelijke aanpak 
 
De ambitie van de raad vraagt de nodige energie en tijd van zowel raad, college als het ambtelijk apparaat. 
De vraag is hoe dit effectief en efficiënt kan worden georganiseerd binnen de tijd de daarvoor beschikbaar 
is. 
 

- Voor het spreken over de aanpak is eerst van belang vast te stellen wat het eindbeeld is dat de 
raad voor ogen heeft. Dus waar we ons op moeten richten. Er is nu een doelenboom 
geïntroduceerd, die goed dienst kan doen om vanuit hoofddoelen op een hoger abstractieniveau in 
te zoomen op concrete doelen en resultaten. Verder is de vraag hoe breed en diep willen we gaan 
uitwerken. Voorstel is om een keuze te maken voor een beperkt aantal concrete doelen voor 
activiteiten die de raad belangrijk vindt. En die goed uit te werken. Met de ervaring die dan wordt 



opgedaan kan in latere jaren volgende stappen worden gezet. Hoofddoel van het proces is te 
komen tot een gedragen doelenboom die mede richtinggevend is het college en het ambtelijk 
apparaat.  

 
De vraag is vervolgens: welke stappen/elementen moet dit proces bevatten om effectief en efficiënt te 
kunnen zijn. De volgende stappen moeten overwogen worden: 
 

1. Stap 1 is het bespreken van het startdocument om: 
- de aanpak van het proces vast te stellen 
- bespreken welke elementen meegenomen moeten worden voor een inhoudelijke invulling 
- vaststellen van de afbakening van het proces 
Vervolgens kan voorlichting worden gegeven over hoe dit proces SMART kan plaatsvinden.  
 
Toelichting:  
a. Aanpak proces:  
Er moeten afspraken worden gemaakt over stappen in het te volgen proces. Duidelijk moet zijn op 
welke manier de raad invulling wil geven aan dit proces. Te denken valt aan: 

- een aftrapsessie, waarin het startdocument kan worden besproken en voorlichting wordt gegeven 
over een SMART-aanpak; 

- (bijvoorbeeld) 3 specifieke inhoudelijke sessies, waarbij de afdelingen kunnen ondersteunen op de 
inhoud en haalbaarheid, afhankelijk van de keuze die de raad maakt ten aanzien van concrete 
doelen;  

- de auditcommissie kan als klankbord worden gebruikt; 
- wanneer en hoe wordt de inbreng van het college geborgd. Te denken valt aan inbreng bij de 

inhoudelijke sessies door de vakwethouders. De politieke discussie tussen raad en college kan 
zich dan mede richten op de keuzes van de extra doelen en de omvang van de ambitie daarop.  
 
b. Elementen inhoudelijke invulling:  
Het is van belang dat de raad op de hoogte wordt gesteld van welke ontwikkelingen spelen bij 
gemeenten in het algemeen en welke richtinggevende documenten van de gemeente zelf relevant 
zijn in dit proces. Het coalitieakkoord is een belangrijk startpunt. Daarnaast kan overwogen worden 
de zes doelen uit de strategische visie als leidraad te nemen. Daarbij kan gesproken kan worden 
over de hoofdambities van Den Helder hierbij. Bijv. de onderwerpen werkgelegenheid, zorg, een 
veilige en duurzame openbare ruimte met een toespitsing het centrum, een open een 
klantvriendelijke overheid; ook andere onderwerpen zijn uiteraard mogelijk.  
Aan de gekozen  onderwerpen kunnen programma’s en doelen gekoppeld worden. Aan de hand 
daarvan kunnen we volgende stappen zetten in de inhoudelijke sessies. 
 
c. Afbakening proces: 
Belangrijk is ook bij de start het proces, de richting van de inhoudelijke invulling en daarmee ook 
de afbakening van de zaken die we wel of niet meenemen helder te maken. Dus er naar te streven 
naar een aantal specifieke doelen die belangrijk zijn voor onze gemeente naast de kerntaken die 
we blijven uitvoeren en beschrijven in onze planning en controldocumenten. Dus niet zoveel 
mogelijk maar zo goed of specifiek en concreet mogelijk. Het gaat dus om (extra) doelen of extra 
aandacht voor bepaalde doelen die we concreet in onze doelenboom willen vertalen naar te 
behalen resultaten en die we ook willen gaan meten en waar we op gaan rapporteren zodat de 
raad ze ook daadwerkelijk kan volgen.  
Die doelen mogen incidenteel zijn bijv. het aanleggen of (anders) inrichten van een plein, straat of 
gebied, de verbouw van het gemeentehuis, een ambitie op het gebied van werkgelegenheid 
binnen het sociaal domein, het invullen/op poten zetten van een nieuwe zorgactiviteit binnen het 
sociaal domein, of structureel: het binnenhalen van nieuwe werkgelegenheid bijv.  
 
d. Voorlichting voor een SMART-aanpak: 
Het is van belang een overeenstemming te hebben over op welke manier we de doelen concreet 
gaan invullen. Een valkuil in dit proces is namelijk dat doelen toch weer te algemeen worden 
geformuleerd. Om dat te voorkomen is informatie nodig aan de raad.  
 

2. Stap 2 is het per beleidsveld verder gaan laten invullen van de daadwerkelijke doelen en beoogde 
resultaten van de doelen die de raad extra focus wil geven die in de kadernota 2018 opgenomen 
kunnen worden. Daarbij zullen de desbetreffende afdelingsmanagers dan wel 
teamleiders/beleidsmedewerkers een rol moeten/kunnen spelen. Ook moet de inbreng van de 
leden van het college hierbij overwogen worden. 
 
Hiervoor is het voorstel vermeld dat het logisch lijkt om daarvoor 3 sessies te houden en daarbij 
(tussentijds) de auditcommissie een rol te laten spelen als klankbord.  

 



3. Stap 3 is het bespreken van de uitkomsten met het college. Het college moet doelen en/of 
resultaten overnemen of daar niet voor kiezen, maar alternatieven kunnen voorstellen. De 
uitkomsten van de overwegingen van het college zullen worden meegenomen in de richting van de 
definitieve kadernota. 
 

4. Stap 4 is het ambtelijk uitwerken van de concrete doelen en resultaten daarbij van de raad, in een 
format van onze doelenboom. Daarbij rekening houdend met de inbreng van het college in stap 3. 
Om de kadernota compleet te maken moeten bij deze uitwerking ook de financiële consequenties 
aangegeven worden. Het document wordt aangevuld met de noodzakelijke aanvullende financiële 
informatie en zo ontstaat de kadernota nieuwe stijl. Als input voor de nieuwe (meerjaren)begroting 
en als basis voor de algemene beschouwingen door de raad. 
 

5. In stap 5 wordt de kadernota verder ingevuld met de noodzakelijke financiële gegevens en vindt de 
bestuurlijke behandeling plaats. 

3. Planning en betrokkenen 
 
Deze stappen moeten in de tijd worden uitgezet en ingevuld worden. Er moet een regierol worden 
ingevuld, bijv. in de vorm van ambtelijke inzet van een combinatie van bestuurszaken en financiën; en 
inhoudelijke rollen door afdelingshoofden en/of teamleiders/projectleiders/beleidsmedewerkers  
 
Het volgende globale schema zou kunnen worden gevolgd voor de planning en inzet: 
 
 
Stap Betrokkenen 

bestuurlijk 
Verdere betrokkenen 
ambtelijke 
organisatie 

Tijdstip 

1. Startdocument en 
startdiscussie 

Raad 
Auditcommissie 
College 

Ambtelijke 
regievoerders 
Leden MT 

November/december 

2. Invullen concrete 
doelen en 
resultaten 

Raad 
Auditcommissie 
College 

Afdelingshoofden en 
beleidsmedewerkers 
Ambtelijke 
regievoerders 

Januari/februari/maart  

3. Verwerking door 
college 

College 
Auditcommissie 
Terugkoppeling naar 
Raad 

Ambtelijke 
regievoerders 
Leden MT 

Maart 

4. Invullen in concept 
kadernota 

College Ambtelijke 
regievoerders 
Leden MT en 
beleidsmedewerkers 

Maart/april 

5. Bestuurlijk traject 
t.b.v. vaststelling 

Raad 
College 

MT 
Afdeling Financiën 

April/mei 

 
Deze planning is een globale planning is. De uiteindelijke planning zal concreet met alle deelstappen 
moeten worden gemaakt in samenspraak met de raad en auditcommissie.  



Bijlage 
 
1. Doelenbomen 
De doelenbomen in de begroting van Den Helder bevatten voor een programma de beleidsdoelen die de 
raad voor ogen heeft: Wat willen we bereiken? (zie ook figuur 1).  
De beleidsdoelen zijn uitgewerkt in een of meer operationele doelen:  Wat gaan we daarvoor doen?.  
De operationele doelen dragen bij aan het realiseren van de beleidsdoelen. 

 
 
In de begroting worden de operationele doelen verder uitgewerkt in taken, acties, projecten etc. Ook wordt 
dan aangegeven wat het gaat kosten. De doelen/doelenbomen hebben een meerjarig karakter. Het is dus 
niet zo dat alle jaren van een raadsperiode aan alle doelen wordt gewerkt. 
 
2. De doelenbomen in de kadernota 2017-2020 en Begroting 2017 
De doelenbomen zijn geïntroduceerd bij de Kadernota 2017 – 2020. De afdelingen hebben ze opgesteld 
op basis van het coalitieprogramma, vigerend beleid dat eerder door de raad is vastgesteld etc. Ze zijn, op 
enkele doelen na, ongewijzigd overgenomen in de begroting 2017. De raad kan de formuleringen altijd 
amenderen. 
 
Voorbeeld uit de begroting 2017, vet het beleidsdoel, daaronder de operationele doelen: 
 
2.11 Toename van het aantal overnachtingen en bestedingen in Den Helder 

2.11.1 innovaties in verblijfsrecreatie mogelijk maken; 
2.11.2 ontwikkeling en inrichting van de recreatieve terreinen laten aansluiten bij de 
verwachtingen van recreanten en toeristen 

 

3. Verbetermogelijkheden 
Verbeteringen kunnen zich richten op: 
a. de doelen zelf, dus de inhoud, het antwoord op de vraag  Wat willen we bereiken?; 
b. het toepassen van de juiste techniek bij het gebruiken van doelenbomen en het verbeteren van de 

evalueerbaarheid/meetbaarheid. 
 
De inhoud van de doelen  
De verbetering/aanpassing van de inhoud van de doelenbomen is onderdeel van het proces van de 
kadernota 2018. 
 
De juiste techniek 
De juiste techniek toepassen richt zich o.a. op: 
• Beperking van het aantal beleids- en operationele doelen door doelen te focussen op de speerpunten 

van de raad. Het reguliere werk hoeft niet in de doelenboom tot uiting te komen. 
• Betere samenhang tussen beleidsdoel en operationele doelen. Een operationeel doel moet logisch 

bijdragen aan het beleidsdoel.  
• De beleidsdoelen en operationele doelen zo beknopt mogelijk beschrijven. 
• Doelen meer/beter meetbaar maken met indicatoren die gemonitord kunnen worden. 
• Beleidsdoelen waar mogelijk overnemen uit onderliggende visies en beleidskaders (voor de 

consistentie tussen onderliggend beleid en de begroting). 
• Activiteiten, projecten etc. moeten logisch bijdragen aan de operationele doelen. 

mensen, 
middelen, tijd 

(INPUT) 
 

taken, acties, 
activiteiten, 
projecten, 
processen 

(THROUGHPUT) 

operationele 
doelen: prestaties, 

resultaten  
(OUTPUT) 

Beleidsdoelen, 
maatschappe-
lijke effecten 
(OUTCOME) 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaat het kosten? Wat gaan we er voor doen? 

Onderdelen 
doelenboom 


