Begrippen zonder uitleg

Lastige begrippen en lastig taalgebruik
Teveel tekst

De kadernota en de voorjaarsnota zijn makkelijker op papier
te lezen.

Te lange zinnen
Teveel afkortingen (vaak zonder uitleg)

Alle aantekeningen in GO verdwijnen door
een nieuwe versie van het document, of
staan nog in de oude versie

Meer sjeu, minder technische kopjes

Wat kan daarnaast behulpzaam zijn?
Tabellen zijn nu niet altijd duidelijk: wat wordt opgeteld en wat
niet, waarom staat die min daar, waarom mist de titel van de
tabel
Infographics (voorbeelden: Zeist, Vlaardingen)

Kan het wat inzichtelijker?
Meer tijd voor bespreken
Voor raadsleden: Het boek "ik raadslid" moet verplichte kost
worden

Meer visueel, maar minder onduidelijke tabellen
Taartpunten bij financiële documenten

Kaderbrief: keuzes moeten er duidelijk instaan. De raad moet
kunnen kijken of zij het eens zijn met deze keuzes of andere
keuzes willen maken.

Wat heeft de raad te kiezen?

Reserves: hoe weten we wat we mogen besteden?

Interne logica

Evaluatie 4 juli 2019

De kredieten in het concept besluit niet als zodanig in het
voorstel maar verweven in de tekst,
Waarom zijn mutaties opgesplitst per domein?

Maak een samenvatting van de risico's
Ratio's/bandbreedtes : wanneer besloten en kunnen we
daarnaar doorklikken?

Kan het iets logischer?

Wat zijn de alternatieven?
Samenhang van de documenten kan beter

Voorjaarsnota: Wat is er gewijzigd? Waarom, wat en waar?
Logica met de rest
Veel bijlagen, zijn ze nodig? Moeten ze allemaal gelezen
worden?
Begin met de samenvatting/belangrijkste. Niet eerst 5
pagina's toelichting en dan de tabel waar het belangrijkste
staat.
Wat kan eruit? Dit graag apart, of als klikbare
achtergrondinformatie.

Wat is belangrijk?

In de voorjaarsnota staat bij de mutaties wel de datum van het
collegebesluit vermeld maar niet de datum van het raadsbesluit.
Voorjaarsnota: de context mist waardoor je in allerlei
documenten moet zoeken naar het beleid.
Bij begrotingswijzigingen graag aangeven waar we die kunnen
vinden.
Het inzicht in het effect van tussentijdse moties en aanvragen
van de raad mist

