Kapitaalgoederennota Noardeast Fryslân
INFORMEREN

GEGEVENS OP ORDE & REKENKLAAR

november

december

Startoverleg
❑
❑
❑
❑

€

Kennismaken + wat is beleid
Verwachtingen
Inhoud startnotitie en kap. nota
Verkennen Buitendienst/begrotingsonderzoek

OPSTELLEN & BESLUITVORMING

OPINIEREN

voorjaar 2021 ->
Contouren nota

Opstellen definitief scenario

❑ Eerste uitwerking Nota
Kapitaalgoederen

❑
❑
❑
❑

Definitieve richting verwerken
Doorrekenen
Effecten
Beelden

Opstellen startnotitie
❑ Wat gaan we doen
❑ Waarom gaan we dat doen
❑ Wanneer betrekken we het bestuur

Opstellen kapitaalgoederennota

Aanvullen gemeente

❑ Doel en aanleiding (coalitieakkoord)
❑ Verwerken nulmeting
❑ Verwerken definitieve scenario’s
(referentie en voorkeur)
❑ Inzicht in effecten en kosten
❑ Conclusies

❑ Structuurelementen toevoegen
❑ Aanbevelingen quickscan uitwerking
aanleveren (areaal, planning &
begroting, eenheidsprijzen basis en
hoog

❑ Concept bespreken

❑Disciplinaire
Workshop overleggen
beheer, beleid en
buitendienst
vervangingskader
❑ Voor groen, wegen en kunstwerken

Opstellen rekenbestand

Opstellen kapitaalgoederennota
❑ Definitief maken

❑ Workshop beheer, beleid en
buitendienst

❑ Opwerken quickscan gegevens met
nieuwe informatie
❑ Klaarzetten rekenbestand basis., laag
en hoog

Opstellen presentatie
❑
❑
❑
❑

Uitvoeren enquête onder Dorpsbelangen

Opstellen presentatie

❑ Opstellen + toetsen vragenlijst
❑ Inrichten enquête
❑ Gemeente zorgt voor verzending/emailadressen/locatie op website
❑ Verwerking resultaten

❑
❑
❑
❑
Huidige middelen

Bestuurlijke behandeling (memo)
❑ Wat gaan we doen
❑ Waarom gaan we dat doen
❑ Wanneer betrekken we het bestuur
INFORMEREND

Communicatie/meenemen van de Raad

Terugblik proces
Resultaat doorrekeningen
Keuzes
Boodschap

Terugblik proces
Huidige situatie
Richting (sober en doelmatig)
Vervolgproces

€

❑ Toets inzicht in beschikbare
budgetten per beheerdiscipline
❑ Verschil bepalen ten opzichte van
quickscan
OVERLEG FINANCIEN

Bestuurlijke presentatie/ workshop

Bestuurlijke presentatie

❑ Zo staan we ervoor: huidige situatie
❑ Wat vinden bewoners?
❑ Wat is er mogelijk en wat wordt de
richting: scenario’s
OPINIEREND

❑ Dit wordt onze ambitie
❑ Effecten (kwaliteit, risico’s, doelen)
❑ Kosten
BESLUITVORMEND

€ inzet Susanne Pietersma

❑ Concept bespreken en
aanpassen

Koppeling strategische doelen en
thema’s

€

