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Beste geïnteresseerde,
Met veel plezier delen we onze tweede nieuwsbrief.
Hierin besteden we aandacht aan onze nieuwe website, de start van T hijs, het
aankomende kennismakingsevenement op 4 december en projectnieuws over
o.a. jeugdhulp, COVID-19 en maatschappelijk vastgoed.
Veel leesplezier gewenst!

Nieuwe website

Sinds een maand is onze nieuwe website live. De belangrijkste verandering is
dat het nu nog veel eenvoudiger is door onze gedeelde materialen te zoeken
naar onderwerpen waarin jij geïnteresseerd bent.
Benieuwd? Bekijk het resultaat hier

Projecten & publicaties

Benchmark jeugdhulp
In het afgelopen jaar werkten we in verschillende projecten aan financiële
vraagstukken in de jeugdhulp. Een complex onderwerp waar op dit moment bij
veel gemeenten vragen leven rondom de beheersbaarheid van de kosten,
effectiviteit van de verschillende soorten inzet en inzicht in inhoudelijke en
financiële ontwikkelingen.
Een veelvoorkomende vraag was of de kosten voor jeugdhulp nu relatief hoog
of laag waren in vergelijking met andere gemeenten. Om hier inzicht in te
geven ontwikkelden we een benchmarkmethodiek en pasten deze toe op
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Almere en Eindhoven. Bekijk de
benchmark hier.

COVID-19 impact op de bezoekerseconomie
De impact van COVID-19 is overal voelbaar. Één van de effecten is een sterke
afname van het aantal bezoekers en toeristen in steden. Vooral in steden met
een grote afhankelijkheid van bezoekers is het effect op de lokale economie en
vaak ook de lokale overheid groot. We ondersteunden de gemeente
Amsterdam bij het doordenken en -rekenen van de financiële en sociale
gevolgen van de teruggang van het aantal bezoekers.

Maatschappelijk vastgoed in beeld
Gemeenten hebben vaak een brede vastgoedportefeuille: schoolgebouwen,
buurthuizen, creatieve hubs maar ook monumentale kerken en in veel gevallen
de eigen kantoren. Sinds de invoering van de Wet Markt en Overheid
moeten gemeenten minimaal de integrale kostprijs van een object
doorberekenen aan de huurders.
Om deze op de juiste manier te bepalen is een duidelijk beeld nodig van de
verschillende soorten vastgoed in bezit. Wij ondersteunden bij het in kaart
brengen van de volledige vastgoedportefeuille en het doordenken van
financiële en budgetaire implicaties van mogelijke wijzigingen. Bij de bepaling
van de kostprijs spelen de berekening van de kapitaallasten en de verdeling van
de beheerkosten een grote rol, we maakten een open publicatie over de
mogelijke keuzes en de gevolgen ervan, deze kun je hier vinden.

Gemeentefondsmonitor 2020

Een klassieker inmiddels: de gemeentefondsmonitor. Geactualiseerd en sterk
uitgebreid. In deze monitor maken we het gemeentefonds eenvoudig
inzichtelijk en laten we zien hoe de uitkering per cluster werkt en zich
ontwikkeld. De rapportage is voor iedere gemeente beschikbaar en hier te
downloaden.

T op downloads in het af gelopen kwartaal
1. Benchmark jeugdzorg
2. Financiering van het primair onderwijs
3. Gemeentefondsmonitor 2020
4. Powerpoint-training
5. Projectmanagertraining (deel 1)

Alles zien?
Onze open source library bevat kennisdocumenten, trainingen, templates en
nog veel meer. Klik hier om naar de open source library te gaan.

Thijs gestart bij it's public
Afgelopen november is T hijs Jacobs begonnen bij
it's public. Als wiskundige is T hijs gewend om zich
vast te bijten in complexe en abstracte
problemen. Bij it’s public kan T hijs zijn
analytische vaardigheden combineren met zijn
interesse in maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor studeerde hij zowel toegepaste
als theoretische wiskunde in Delft, Zürich en Bonn.

Talent gezocht
Ontdekken of it's public iets voor jou is?
Op 4 december houden we een online kennismakingsevenement.
Klik hier om je direct in te schrijven.
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Plantage Middenlaan 62, Ams terdam
Deel de nieuws brief gerus t. Kreeg je hem nu
doorges tuurd, s chrijf je dan hie r in.

Je ontvangt deze email omdat je hebt
aangegeven interesse te hebben in onze
nieuwsbrief.
We versturen ongeveer één keer per kwartaal een

Vragen? Je kunt contact met ons opnemen
door op deze nieuws brief te reageren
(nieuws brief@its public.nl)
Fotocredits : s choolklas door Jorrit Lous berg,
meis je met boek door Jos h Applegate (2019),
s toep met afs tands markering door Kees van
der Meeren (2020) en s traat in Ams terdam
door Javier Cruz.
Allen: CCO of CC BY-ND.

nieuwsbrief.

Afmelden

