Een routeplanner voor gemeenten
Een ontdekkingsreis naar een functionele (her)positionering
van de gemeente in de lokale samenleving



Kan uw gemeente al invullen hoe zij 'moet loslaten' of
'zich terugtrekken'?



Vraagt u zich wel eens af hoe groot uw draagvlak in de
lokale samenleving is?



Ben u voornemens om samen met burgers uw
bestuurskracht te vergroten?



Spreekt uw raad ook over 'het democratisch tekort' als u
ze voorstellen over intergemeentelijke samenwerking
voorlegt?

Veel gemeenten staan op een splitsing in de weg. De decentralisaties, de
participatiesamenleving, de kerntakendiscussie en andere complexe ontwikkelingen
nopen gemeenten keuzes te maken over de weg die zij willen nemen. Om u te
helpen beslissen welke richting uw gemeente wilt inslaan heeft BINNO voor u dé
routeplanner naar de toekomst! Met behulp van onze tools bieden wij u inzicht en
overzicht in uw opties en uw speelruimte. Aan de hand van vier routebeschrijvingen
kunt u dan een weloverwogen keuze maken voor uw richting en de te nemen route
inplannen.
BINNO heeft voor u een navigatietool, waarmee u met betrokkenen een traject
doorloopt om gezamenlijk uw toekomst te verkennen.
De routeplanner van BINNO helpt u te beslissen welke toekomstvisie uw gemeente wil
realiseren. Deze visie bepaalt uiteindelijk hoe u uw functie in de lokale samenleving en uw
relatie met inwoners in de toekomst wilt invullen. Uw eindbestemming zal uiteraard specifiek
voor uw gemeente zijn. Tevens kunnen de keuzes die u maakt per beleidsdomein naar een
andere eindbestemming leiden. Maar gaandeweg zult u een rode lijn ontdekken en kunt u
daar dan welbewust op variëren.
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Deze tool van BINNO bestaat uit een reisgids met een aantal routebeschrijvingen en
reisbenodigdheden. Met dit totale reispakket bieden wij u inzicht en overzicht in wat u zo al
met z’n allen onderweg tegen kunt komen aan dilemma’s, opties en welke politieke keuzes u
te wachten staan. Deze zijn uiteraard bepalend voor uw richting.
Onderweg zult u ook tegen uw grenzen aanlopen, want een gemeente is in haar
taakverantwoordelijkheid gebonden door wet- en regelgeving.
Een besturingsvisie.
Aan het einde van dit traject beschikt uw gemeente over een besturingsvisie. Tijdens het
gezamenlijke keuzeproces heeft u onderweg de voor u belangrijke beslissingen genomen en
de daarbij behorende ambities uitgesproken. In uw besturingsvisie geeft u aan welke functie
uw gemeente in uw lokale samenleving wilt vervullen en hoe u de relatie met uw inwoners
wilt vormgeven. Omdat u overzicht en inzicht heeft gekregen in het te ontdekken landschap
heeft u weloverwogen keuzes kunnen maken, waarmee u open en transparant
verwachtingen van betrokken partijen heeft kunnen stroomlijnen. Door op deze wijze een
besturingsvisie te formuleren biedt u niet alleen een transparant kader voor uw
werkzaamheden, zoals beleidvorming en dienstverlening, maar ook voor uw medewerkers in
het veld.
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Een ontdekkingsreis via collectieve diagnose.
BINNO biedt u verschillende opties om dit keuzeproces te doorlopen. Afhankelijk van uw
wensen kunnen wij u helpen dit proces organisatie- of zelfs gemeentebreed op te zetten via
collectieve diagnose. Dit stelt u in staat om met alle betrokkenen, uw

Collectieve Diagnose: Met alle actoren informatie
verzamelen, afwegen en tot gezamenlijke conclusies komen

raad, college en medewerkers, maar ook uw inwoners en gemeentelijke organisaties een
gezamenlijke ontwikkeling door te maken. Dit zal er voor zorgen dat het reisgezelschap vol
overgave dezelfde route zal nemen.

Geïnteresseerd geraakt?
Heeft u interesse? Met eventuele vragen, of voor een afspraak voor een offertegesprek kunt
u ons altijd mailen op info@binno.nl
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