Omvang maximaal
2 A4-tjes

FORMAT NIEUW BELEID 2020-2023
Voorstel nieuw beleid
Onderwerp: Compacte omschrijving van het onderwerp
Ingediend door: Naam organisatie(s)
Aanspreekpunten ambtelijk: voornaam en achternaam

Afstemming plaatsgevonden: ja/nee

Voorstel uitwerking nieuw beleid
Wat is het voorstel?
Welke kansen brengt het voorstel met zich mee?
Wat zijn de te verwachten positieve effecten? (welk ‘probleem’ denkt u hiermee op te lossen)
Let op afbakening: wat wel en wat niet?
Wat is de (o.a. innovatieve) verandering/de invloed op de huidige manier van werken?
Wat levert het op?
Wat is nodig om de uitwerking van de opdracht succesvol te laten verlopen?

Wat zijn de maatschappelijke effecten?
Beschrijf hier de maatschappelijke effecten
Welke doelgroepen dient het beleid?

Welke samenwerkingsrelaties zijn betrokken?
Beschrijf hier of voor dit nieuwe beleid wordt samengewerkt en zo ja met welke
organisaties.
Beschrijf hoe de (financiële) verhoudingen liggen.

Wat zijn de risico’s ?
Benoem risico’s
die de uitvoering van het nieuw beleid kunnen bedreigen.
die het slagen van het nieuw beleid kunnen bedreigen.

Begroot bedrag

2020

2021

Euro (x1000)
Omvang fte

Wat zijn de kosten? Zijn deze eenmalig of jaarlijks?
Hoeveel tijd gaat het kosten (vrijwillig of betaald)?

1

2022

2023

In te vullen door gemeente:
Voorstel nieuw beleid
Onderwerp: Compacte omschrijving van het onderwerp
Programma: Nr. en omschrijving
Taakveld: Nr. en omschrijving
Subtaakveld: Nr. en omschrijving
Aanspreekpunten ambtelijk: voornaam en achternaam
Portefeuillehouder: voornaam en achternaam
Sectornaam: sectornaam voluit

Afstemming plaatsgevonden: ja/nee

Wat zijn de P&O effecten?
Wat betekent dit voor de organisatie op het vlak van Personeel, Organisatie, en formatie?
Op welke sectoren/afdelingen heeft dit voorstel betrekking?
Welke taken wijzigen door dit voorstel en op welke wijze?
Welke functies betreft dit?
Wat is de geschatte omvang van de wijzigingen in fte’s?

Wat zijn de effecten op de overige bedrijfsvoeringsaspecten?
Wat betekent dit voor de organisatie op het vlak van Informatievoorziening, Financiën,
Automatisering/Administratie en Huisvesting?

Wat is het raakvlak met andere taakvelden binnen de begroting?
Benoem het raakvlak per taakveld.

Wat zijn adviezen en risico’s omtrent communicatie?

Is er een relatie met (of sprake van een effect op) de organisatieontwikkeling?

Fasering van de uitgaven
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Grootboeknummers/kostensoorten

Functie nr. , functienaam,
functieschaal, fte’s
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