Motie Meten is weten, gissen is missen
Onderwerp: Smart1 maken beleidswensen kadernota 2020
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2019.

Constateert:
dat er nog ruimte zit in de begroting voor 2020. Deze ruimte wordt ingezet om het
totaal van de voorgestelde beleidswensen a € 6,9 miljoen (€ 3,6 miljoen 2020 en
€ 3,3 miljoen 2021) te dekken;
dat het college 18 beleidswensen heeft;
dat niet alle beleidswensen SMART zijn geformuleerd.

Overweegt:
dat het van belang is dat de uitgaven van gemeenschapsgeld duidelijk verantwoord
worden;
dat duidelijke doelstellingen en mijlpalen bedragen aan de stuurbaarheid en controle
en dat tijdig bijsturen of stoppen van een project dan beter mogelijk is;
dat voor deze verantwoording duidelijk moet zijn waar het geld aan wordt uitgegeven,
wat het doel is en de termijn waarbinnen dat doel moet zijn bereikt.

Draag het college op:
te beginnen alle 18 beleidswensen SMART te formuleren met meetbare
doelstellingen en mijlpalen;
daar waar in de beleidswensen weer een onderverdeling is gemaakt (bijvoorbeeld
beleidswens 6. Ondertussengroep Wet Inburgering), per onderverdeling deze
SMART te maken.
voor de begrotingsbehandeling in_DQv§$nber dit jaar deze SMART geformuleerde
beleidswensen en sub-beleidswensen aan te bieden aan de gemeenteraad.

1 De letters van S M A R T staan voor:

•

Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?

•

Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden o f vorm is het doel bereikt?

•

Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management?

•

Realistisch - Is het doel haalbaar?

•

Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
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