
OntpOppen 
als dienende 
gemeente

Het gemeentelijk meerjaren-
plan in een nieuw daglicht
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sinds de verkiezingen werkt uw gemeente 

aan een nieuw programma en meerja-

renplan. als bestuurders zet u voor bur-

gers en ondernemingen uiteen hoe u uw 

gemeente wilt vormgeven. 

maar hoe kiest u een heldere, realiseer-

bare en aansprekende toekomstvisie voor 

uw gemeente voor de komende 20 jaar?  

en hoe legt u de relatie met uw meerja-

renplan? is het mogelijk om dit samen 

met de burgers en ondernemingen in uw 

gemeente te ontwikkelen?

Berenschot helpt gemeenten met een aanpak om de visie 

voor de toekomst te ontwikkelen. In deze brochure pre-

senteren we onze aanpak om te komen tot ‘een dienende 

gemeente’. Dit is een gemeente waar het goed wonen, 

werken en ondernemen is, omdat gemeente en gemeen-

schap samen werken aan verbetering. Dit op basis van 

een helder vijfstappenplan.

OntpOppen in vijf stappen… 

Een gemeente maakt plannen voor het gebied, voor de 

gemeenschap en het gemeentelijk apparaat. Dit voor de 

aansturing, maar ook voor de uitvoering. Hoe komt u tot 

een krachtige visie en een concrete en gedragen verande-

ring? Berenschot raadt aan om voor de ontwikkeling van 

het meerjarenplan de volgende vijf stappen te doorlopen. 

Ontpoppen als 
dienende gemeente

Burger Onder-
neming

Gemeente
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Ken uw gemeente intern

Doorgrond de huidige 

status van de gemeen-

telijke organisatie als 

politiek-bestuurlijk en 

ambtelijk apparaat. Ken 

de gemeentelijke dien-

stenportefeuille. Dit is 

van belang om te bepa-

len welke diensten nu en 

in de toekomst worden 

verleend. Onderbouw dit 

met cijfers;  vooral ook 

de financiële: inkomsten, 

uitgaven en de balans. 

En beschrijf de gemeen-

te tenslotte in bekende 

definities en termen: het 

gemeentelijk fundament. 

Dit maakt communicatie 

gemakkelijker. 

1. Ken uw 
gemeente:

intern
3. Onderken

mogelijkheden
dienende 
gemeente

4. Neem besluit
inzake

dienende 
gemeente

5. Trek het plan 
voor realisatie

dienende 
gemeente

2. Ken uw 
gemeente:

extern

Ken uw gemeente 

extern

Doorgrond de gemeen-

schap van burgers en 

ondernemingen in de 

gemeente. Verken het 

gemeentelijk gebied, zo-

wel publiek als privaat. 

De huidige gemeente-

lijke demografie, alsook 

de inrichting van het 

gebied en de verwachte 

ontwikkelingen zijn van 

belang voor de planvor-

ming. Weet welke dien-

sten door welke partijen 

worden afgenomen. De 

gemeente fungeert in 

een samenleving met 

belanghebbenden die 

invloed hebben op de 

gemeente. Ken deze en 

hun belangen.

Onderken de mogelijk-

heden van uw gemeente

Gewapend met hiervoor 

genoemde kennis wordt 

in deze stap nagegaan 

waarheen de gemeente 

zich kan ontwikkelen. Zal 

het aantal inwoners toe- 

of afnemen (of gelijk blij-

ven)? Verandert mogelijk 

de bevolkingsopbouw? 

Zijn er veranderingen te 

verwachten ten aanzien 

van het aantal en de 

soorten ondernemin-

gen? Wat zijn de mo-

gelijke gevolgen voor 

gebruik en inrichting van 

het gemeentelijk gebied 

en voor de gemeente-

lijke organisatie? Welke 

ontwikkelingen kan de 

gemeente aan en welke 

vallen buiten de scope? 

Kortom: hoe ziet de ge-

meente eruit over tien, 

twintig jaar? En wat zijn 

de consequenties van de 

scenario’s?

Bepaal de toekomst van 

uw gemeente

Met de mogelijkheden 

van de gemeente in het 

vizier is het nu tijd voor 

de beleidsbepaling. 

Tijd voor het nemen 

van besluiten over de 

toekomst van de ge-

meente en prioriteiten te 

stellen. Vervolgens moet 

worden vastgesteld wat 

die besluiten beteke-

nen voor de gemeente 

als gemeenschap, als 

gebied en als apparaat. 

En wat de gevolgen 

zijn voor de meerjaren-

begroting. Uiteindelijk 

wordt een definitieve 

keuze gemaakt en wordt 

vastgesteld op welke 

wijze de financiering 

van de besluituitvoering 

plaatsvindt.

Trek het realisatieplan 

voor uw toekomstige 

gemeente

Tot slot wordt in een 

meerjarenplan beschre-

ven welke activiteiten 

worden uitgevoerd om 

de toekomstige gemeen-

te te bewerkstelligen. 

Naast de ontwikkelac-

tiviteiten worden in het 

plan ook de dagelijkse 

operationele activiteiten 

gespecificeerd. En wordt 

aangegeven wie verant-

woordelijk is voor de 

activiteiten. In de baten- 

en lastenrekening wordt 

aangegeven hoe het de 

komende jaren zit met 

de financiële kant van 

die realisatie. Bovendien 

wordt in het plan vastge-

steld op welke momen-

ten verantwoording 

wordt afgelegd over de 

planuitvoering en hoe 

eventuele bijstelling 

wordt geregeld. 

Het vijf stappenplan
En dan is het moment 

daar: het nieuwe of 

bijgestelde meerjarenplan 

gaat in uitvoering. Een 

groots moment? Zeker 

wanneer meer dan ooit 

de visie over de toekomst 

van de gemeente in het 

plan is verwoord. En de 

uitvoering ervan die visie 

dichterbij brengt. 
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… met burgers en Ondernemingen.

Steeds vaker zien gemeenten in dat het van belang is om 

burgers en ondernemingen te betrekken bij het ontwik-

kelen van de toekomstvisie. Burgers en ondernemingen 

kunnen immers een belangrijke rol hebben in het realise-

ren van die visie. Door burgers niet enkel te informeren, 

maar hen ook te bevragen, producten te laten toetsen en 

te betrekken in de besluitvorming vergroot u het draag-

vlak voor uw plannen.

Heldere vergezichten, concrete verantwoordelijkheden

Betrokkenheid van burgers en ondernemingen begint met 

communicatie. Communicatie over wat u als bestuurders 

van de gemeente doet om de gemeenschap te dienen. 

Maar ook over de visie van uw gemeente op de toekomst. 

Hoe vinden burgers en ondernemingen dat hun gemeente 

eruit moet zien over twintig jaar? En hoe vertaalt zich dat 

naar concrete stappen om dat te bereiken? Welke eventu-

ele offers is men bereid te maken? 

Met name de stappen waarin u uw externe gemeente 

in kaart brengt en waarin u besluit over de visie van uw 

gemeente, zijn uitermate geschikt om burgers bij te betrek-

ken. Dit kan in hoorzittingen, met internetmogelijkheden 

als email en website, maar ook met een speciaal daartoe 

ingericht forum. Het gaat erom de meningen van een zo 

relevant mogelijk aantal inwoners en ondernemers te ver-

zamelen en de financiële consequenties te communiceren. 

Berenschot kent de hobbels en kuilen op weg naar de die-

nende gemeente en de voor- en nadelen van de verschil-

lende communicatiekanalen. Zo kunnen we u helpen een 

maximaal bereik tegen minimale middelen te realiseren.

Belangrijk is te communiceren over de uitvoering van het 

meerjarenplan. Dit betreft zowel de mogelijke verande-

ringen in de dagelijkse dienstverlening, als de ontwikke-

lingen in het gebied, de gemeenschap en het gemeentelijk 

apparaat. De momenten van verantwoording afleggen 

zijn bij uitstek te benutten om de betrokkenheid van de 

gemeenschap bij het reilen en zeilen van hun gemeente 

weer aan te scherpen.

Kies vOOr transparantie en 

participatie in uw gemeente 

Het vormgeven van een programma met visie, om dit ver-

volgens met behulp van een meerjarenplan werkelijkheid 

te laten worden, is geen kleinigheid. Mogelijk wilt u eens 

praten over knelpunten in het proces, of over eventuele 

ondersteuning op onderdelen. Berenschot heeft de vijf 

stappen aanpak geformuleerd op basis van praktijker-

varing bij gemeentelijke overheden. Die aanpak is een 

blauwdruk maar wordt altijd op maat toegepast voor uw 

gemeente.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek met 

Berenschot? Neem dan contact op met Gemma Post-

Dijkstra via 030 - 2 916 444 (secretariaat). 

Uitgebreide informatie over onze aanpak vindt u ook 

in het boek De dienende gemeente. Meer informatie over 

dit boek vindt u op www.berenschot.nl/publicaties of 

www.boox.nl.
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toonaangevende bureaus.


