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Hoe ga ik als raadslid om met doelen, outcome en output?
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Inhoudsopgave
•
•
•
•
•

Totstandkoming MJP
Presentatie- en opiniekamers 20 en 27 juni
Verkenning onderwerp
Stadssturing: wat is dat?
Voorbeeld van begrotingsprogramma
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Mijlpalen MJP
(binnen 100 werkdagen!)
• Fase 1

Richting bepalen

medio april – begin juni

– 18-19 mei: Collegeconferentie
– Juni: Presentatie- en opiniekamers met de raad

• Fase 2

Naar buiten…

eind mei - eind juni

– Gestructureerd proces van gesprekken met stad
– Gestructureerd proces van gesprekken met andere overheden

• Fase 3

Verdiepen

begin juli – eind sept

– 18-19 september Collegeconferentie concept MJP

• Fase 4

Vaststellen

begin okt - medio nov

– Raadsdebat (eerst informerend dan opiniërend)
– 14-15 november besluitvorming (gelijk met begroting)

Ruimtelijke vertaling in structuurvisie
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Fase 1
presentatie- en opiniekamers raad
•

Doel:
– Gelijk informatieniveau (presentatiekamers)
– Eerste verkenning opinie raad (opiniekamer)
– Voorbereiding op debat oktober-november (fase 4)

•

30 mei
– Plenaire toelichting burgemeester op totstandkoming MJP

•

20 juni
– Informatiekamer: Hoe ga ik als raadslid om met outcome en output?
– Informatiekamer: Staat van de stad (staat regio-stad/atlas gemeenten)

•

27 juni
– Informatiekamer: Ruimtelijke startsituatie
– Opiniekamer: Staat van de stad en het MJP
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Verkenning onderwerp
• Samenhangende sturing op de ontwikkeling van
de stad via een meerjarenbeleidsplan
• Wat is outcome, wat is output en hoe is de relatie
ertussen?
• Politieke verantwoording over de bereikte
resultaten
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Stadssturing
meetbare ambities
Input

Throughput

Output

verantwoorden

•

Outcome
leren

Beoogde effecten (outcome)
– Wat wil je bereiken?
– Indicatorkeuze maakt meetbaar en bepaalt prioriteit

•

Te realiseren prestaties via activiteiten/producten (output) - GSB
– Wat gaan we daarvoor doen?
– Te meten door SMART formulering

•

LET OP!
– Grenzen aan meetbaarheid
– Grenzen aan invloed overheid
– Maximaal plausibele relatie output-outcome
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Vullen MJP
Per begrotingsprogramma
•
•
•
•

Wat was eerder beleid? (rMOP en sectoraal beleid)
Wat zegt het coalitieakkoord?
Welke outcome willen we bereiken?
Hoe meten we dat?

•

•

Wat moeten we daarvoor doen (output)?
– Wat deden we al?
– Wat staat er in het akkoord?
– Wat is er verder nieuw nodig?
Hoe formuleren we dat SMART?

•

Hoe gaan we dat betalen?
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Outcome uit rMOP
verbeteren subjectieve veiligheid (GSB) (=)
verbeteren objectieve veiligheid (GSB) (+)
verbeteren veiligheid op scholen (=)
meer Dordtenaren doen mee aan de samenleving (nieuw) (+)
versterking van de voorzieningenstructuur (+)
versterking van de culturele voorzieningenstructuur (+)
meer initiatief in de stad (nieuw) (=)
verbeteren kwaliteit (leef)omgeving (GSB) (=)
verbeteren leefbaarheid Dordrecht West (=)
binden van midden en hoge inkomens (GSB) (+)
verbeteren van milieukwaliteit (nieuw) (=)
verbreden economische structuur (=)
versterken onderwijsinfrastructuur (+)
vergroten ontwikkelingskansen jeugd/terugdringen jeugdwerkloosheid (=)
terugdringen structurele werkloosheid (GSB) (+)
vergroten werkgelegenheid (+)
stimuleren economische concurrentiepositie (=)
verbeteren van het innovatief vermogen (=)
verbeteren van de bereikbaarheid (+)
vergroten aantrekkingskracht Dordrecht (=)
verbeteren veiligheid bedrijventerreinen (=)
vergroten vertrouwen van de burger (=)
toename tevredenheid van de inwoners over gemeentebestuur (=)
tevredenheid van bewoners en ondernemers over de dienstverlening van de gemeente
(=)
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Begrotingsprogramma Veiligheid
outcome
• Eerder beleid:
– rMOP en IVP
• Verbeteren objectieve veiligheid
• Verbeteren subjectieve veiligheid
• Verbetering veiligheid op scholen

Coalitieakkoord
+
=
=

– Indicatoren bepalen, bv.
•
•
•
•

Objectief: Aantal jeugdige delictplegers (nu:1157, 2010:710)
Objectief: Aantal veelplegers
Subjectief: Veiligheidsgevoel (nu:68%, 2007:72%)
Scholen: Rapportcijfer veiligheid schoolplein
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Begrotingsprogramma Veiligheid
output
• Wat deden we al? bv.
– 2010 minimaal 200 jongeren begeleid door JPT
– 2010 eerste meldingen huiselijks geweld 10% omhoog
– 2010 75 volwassen en 30 jeugdige veelplegers in traject

• Coalitieakkoord? nog SMART maken, onder meer
–
–
–
–

Inzet bestuurlijke boete
Zichtbaarheid stadswachten vergroten
Aandacht voor slachtoffers huiselijk geweld
Publiekscampagne over LSG

• Extra benodigd? nog SMART maken, onder meer
– Pilot agressiemicrofoon/camera’s (nieuwe IVP)
– Radicalisering: meldpunt (nieuwe IVP)
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Begrotingsprogramma Veiligheid
financiën
• Hoe gaan we dat betalen?
–
–
–
–
–

Oud voor nieuw
Andere ketenpositie
Externe of private geldstromen
Slimme verbindingen met producten van anderen
Fasering
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Inhoudsopgave MJP
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De Speerpunten van het college van Dordrecht 2006-2010
De Dordtse Strategie 2020
Veiligheid
– Visie (inclusief rol gemeente)
– Wat willen we bereiken?
– Wat gaan we daarvoor doen?
– Wat mag dat kosten?
Sociale infrastructuur
Wonen en leefbaarheid
Werk, scholing en arbeidsmarkt
Ondernemerschap en bereikbaarheid
Bestuur, participatie en dienstverlening
Financiele dekking
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