CHECKLIST RAADSVOORSTELLEN
Helder geschreven met weinig jargon en
a�kor�ingen?

Beknopt geschreven, met een samenvat�ing van
de bijlagen?

Het voorstel is zonder bijlagen te lezen en
voldoende voor meningsvorming?

Alle kopjes uit het sjabloon zijn ingevuld en zo
niet, uitgelegd waarom?

Voorgesteld besluit

Bevat het voorstel een helder besluit met
beslispunten?

Is het besluit of de beslispunten te
amenderen ?

Waarom dit besluit

Maakt het voorstel duidelijk wat de
aanleiding is?

Maakt het voorstel duidelijk welke e�fecten en
doelen het beoogd?

Bevat het voorstel ook de belangrijkste
alterna�ieven?

Staan bij de alterna�ieven de voor- en
tegenargumenten?

Staan in het voorstel de voorgeschiedenis en
relevante eerdere besluiten?

En is de rela�ie met ander beleid gelegd?

Staat bij elk beslispunt de onderbouwing
met argumenten genoemd?

Staan per beslispunt de feiten die de
argumenta�ie onderbouwen?

Zijn de belangrijkste personele, juridische of
ﬁnanciële risico’s inzichtelijk?

Staan tegenargumenten of kanttekeningen
genoemd?

Financiën

Staan de nodigde incidentele en structurele
ﬁnanciële middelen in het voorstel?

Is duidelijk welke begro�ingspost de kosten dekt
en wat de gevolgen hiervan zijn?

Communica�ie

Is vermeld hoe de belanghebbenden en raad
geïnformeerd worden over het besluit?

Taal
Sjabloon

Alterna�ieven
Context
Argumenta�ie
Kanttekeningen & Risico's

Par�icipa�ie & Gemeente

Is helder hoe en wanneer welke
belanghebbenden worden betrokken?

VN-Verdrag Handicap

Staat in het voorstel of en hoe het VNverdrag invloed hee�t op het besluit?

Planning & Evalua�ie

Staan vervolgstappen met een datum
genoemd?

Bijlagen

Zijn de bijlage in het voorstel opgesomd?

Staat genoemd wat de gemeente moet doen als
het besluit wordt aangenomen?

Staat een evalua�ie in het voorstel met datum?
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