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De Langetermijnagenda: een helder overzicht
De webapplicatie Langetermijnagenda is een gebruiksvriendelijk interactief
programma voor de griffier om de langetermijnagenda van de gemeenteraad
op te zetten en te beheren. Het programma sluit naadloos aan op de
informatiebehoefte van de raadsleden en biedt een helder overzicht van de
planning van de belangrijkste onderwerpen, moties, toezeggingen, de
planning & controlcyclus, schriftelijke vragen, bijeenkomsten, etc. U bepaalt
zelf welke soorten bestuurlijke onderwerpen u opneemt. De
Langetermijnagenda is een webapplicatie en is rechtstreeks toegankelijk op
internet. Elke gemeente heeft een eigen beveiligd internetadres.
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Direct van start
U ontvangt een inlogcode waarmee u toegang krijgt tot
de webapplicatie. Er is geen ingewikkeld en tijdrovend
implementatietraject nodig, u kunt gelijk aan de slag. Er
is een beknopte handleiding voor beheerders, maar de
praktijk leert dat u zelfs zonder de handleiding aan de
slag kunt.

Maatwerk
Als u te weinig capaciteit beschikbaar heeft om de
Langetermijnagenda te vullen en te beheren, kan
Thorbecke dat voor u verzorgen. Wij bieden u
maatwerk, gericht op de specifieke wensen van uw
gemeente. Onze productmanager bespreekt uw wensen
en maakt een passend voorstel.

Helpdesk
U ontvangt een beknopte handleiding van de webapplicatie
waarin alle beheerfuncties worden omschreven. Als u
toch nog vragen heeft over het beheer van de
Langetermijnagenda kunt u contact opnemen met onze
helpdesk.

Prijs
Wij bieden u de Langetermijnagenda aan op basis
van een eenmalige aanschafprijs en een jaarlijks
licentierecht. De applicatie is verkrijgbaar voor een
aanschafprijs vanaf € 2.062,– en een licentieprijs
vanaf € 731,– per jaar. Deze prijs loopt gestaffeld
naar gemeentegrootte op.

Instructie
Als u behoefte heeft aan een instructie voor de
beheerder, dan kunt u dit aangeven bij uw
contactpersoon van Thorbecke. Ook verzorgen wij
presentaties en instructies aan de gebruikers van de
Langetermijnagenda.
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 Het bepalen van de soorten bestuurlijke onderwerpen die in de Langetermijnagenda
“We hadden altijd een lange statische

“De LTA van Thorbecke heeft voor de raad,

 Invoeren, wijzigen en verwijderen van deze bestuurlijke onderwerpen.

agendalijst die als ’Black box’ werd gezien.

griffie, college en de ambtelijke organisatie

 Het bepalen van de vergadermomenten, de programma’s, de afdelingen en

Met de Langetermijnagenda van Thorbecke

een belangrijke meerwaarde en scoort ook

kwam hier eindelijk verandering in. Het is

nog eens hoog op gebruiksvriendelijkheid.

een prachtig systeem dat alle belangrijke

De LTA is via internet overal te raadplegen

onderwerpen duidelijk in beeld brengt. En

en heeft een heldere lay-out. De LTA is

worden bijgehouden zoals onderwerpen, moties, schriftelijke vragen, etc.

prioriteiten.
 Invoer en beheer van de rollen gebruikers, portefeuillehouders, initiatiefnemers en
beheerders.
 De Langetermijnagenda openbaar of in een beveiligde omgeving beschikbaar
stellen voor de gebruikers.

 Lay-out; samenstellen van de header en kleurinstellingen.

dat zorgt voor inzicht én transparantie. Niet
alleen voor de raad, maar ook voor het
college en de ambtelijke organisatie.”

eenvoudig te vullen en te beheren. Al met
al een geslaagde ontwikkeling waarmee de
raad op zijn wenken wordt bediend.”

