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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad is geïnformeerd over het plan van aanpak bedrijfsvoering. Het Plan 
van Aanpak is vastgesteld door het bestuur van de GR KBL op 28 juni 2018. 

 

De raad is geïnformeerd over en heeft input kunnen leveren op de nieuwe 
begrotingsopzet van de KBL,  die meer gericht is op output en outcome 
indicatoren. Het bestuur van de GR KBL neemt begin 2019 een besluit over de 
nieuwe begrotingsopzet. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Bestuur KBL 

Verloop voorgaande 
proces 

22 mei en 6 juni 2017: eerste contouren van “Anders denken, anders doen”  
(KBL 2.0) geschetst aan de raad.  

 

27 juni 2017: zienswijze raad bij begroting 2018 KBL unaniem aangenomen.In 
de zienswijze vraagt de raad om meer output en outcome gericht te werken en 
te rapporteren en de begroting daarop aan te passen. 

 

In 2018 is naar aanleiding van het begrotingstekort een plan van aanpak 
bedrijfsvoering opgesteld om in control te komen. Dit betreft een continue 
proces, paralell hieraan loopt de inhoudelijke ontwikkeling richting KBL2.0, en 
de ontwikkeling naar meer op output en outcome gerichte afspraken met 
gemeenten. 

Inhoud  Op verzoek van raad wordt de raad geïnformeerd over KBL 2.0 en het plan 
van aanpak bedrijfsvoering. De raad kan haar mening geven over beide 
onderdelen. 

Hierbij treft u het finale concept begroting KBL 2.0 aan. 
NB: 

- De inhoudelijke lijnen kloppen maar het tijdpad niet. 
- De financiële paragraaf is nog in ontwikkeling omdat deze afhankelijk is van 
de inhoudelijke keuzes die gemaakt worden m.b.t. de output en outcome 
indicatoren. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren, vragen te stellen, en hun opinie te uiten. 



 

 

 

 

 

 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Directie KBL 

Vervolgtraject Nadat de opinies van de gemeenteraden van de GR gemeenten gehoord zijn, 
neemt het bestuur van de GR KBL een besluit over de nieuwe 
begrotingsopzet. 

 

 

 


