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Werkbijeenkomst 4

Gemeenschapshuis 

Asten

d.d. 18-9-2018

Agenda

• Korte terugblik 

• Parameters en wegingsfactoren

• Vooruitzicht vervolg

• Afronding
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Terugblik werkbijeenkomsten 1,2 en 3

• Bestuursopdracht verdiept in een zienswijze op:

• Doelstelling, taak en functie 

• Herijking ruimtelijke behoefte & huidige financiële afspraken

• Vertaling naar bouwstenen en parameters als toetsing

• De belangrijkste vragen die van een toelichting moeten worden 

voorzien in de verschillende varianten

Wat gaan we vanavond doen

• Centrale vraag:

Welke parameters zijn volgens u het belangrijkste 

en wilt u als advies meegeven aan de stuurgroep, 

het college B&W en de gemeenteraad ? 
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Wat gaan we doen vanavond ?

• Toelichting 

• Deel 1: selectie 10 belangrijkste parameters

• Plak 10 “geeltjes” op de voor u belangrijkste parameters

• Pauze (tellen)

Wat gaan we doen vanavond ?

• Toelichting 

• Deel 2: Wegingsfactoren 1 t/m 10 toekennen 

• Aangeven welk 10 parameters de meeste “geeltjes” hebben

• Wegingsfactoren toekennen middels cijfers 1 t/m 10 (eenmalig 

toekennen)  

1 = belangrijkste & 10 is minst belangrijke 

• Pauze (tellen)

• Afronding: wegingsfactoren uitrekenen
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Vooruitzicht vervolg

• Aanvullende raadpleging als graadmeter, digitaal burgerpanel (TIP 

Asten)

• Randvoorwaarden benoemen/herijken door Stuurgroep, College 

B&W.

• Advies College B&W aan de commissie Burgers en Gemeenteraad

• Vaststellen toetsingsmatrix & wegingsfactoren: 

• Commissie Burgers: d.d. 19 november 2018 

• Gemeenteraad: d.d. 11 december 2018

Vooruitzicht vervolg

• Vertaling werkbijeenkomsten in verschillende varianten; ruimtelijk 

(vlekkenplan, schets), exploitatiemodel(len) 

• Verwerken in de bijbehorende financiële onderbouwing en 

benodigde toelichting van de parameters

• Beoordeling toetsingsmatrix

• Raadsvoorstel locatiekeuze en bijpassend exploitatiemodel:

• Commissie Burgers: eind Februari / begin Maart 

• Gemeenteraad: eind April 2019 / begin Mei 2019
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Afronding

• Dank voor jullie aanwezigheid 

& al jullie inbreng!!

• Vervolg werkbijeenkomsten: 

• Data & thema’s worden voor eind september bekend gemaakt.


