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2015De ArgumentenFabriekgemaakt door:

Stap 1: Ordening voorstellen

  Het kernteam in samen werking met departementen,  
en steden & stakeholders

  Het DG-overleg stelt de werkwijze vast.
  Het kernteam ordent 19 ingediende proposities  
en de 250 voorstellen.

  Het kernteam ordent en selecteert per thema een beperkt aantal 
onderwerpen en steden.

  Het kernteam voert verkennende gesprekken met (regionale) 
stedennetwerken en stakeholders.

Stap 2: Formatie caseteams

	 	Eerstverantwoordelijke	DG’s	van	betreffende	departementen

    DG’s stellen per onderwerp een multidisciplinair team  
beschikbaar met leden uit verschillende departementen 
(caseteams).

   Caseteams voeren gesprekken met steden & stakeholders om 
onderwerpen aan te scherpen en bekijken welke onderwerpen 
geschikt zijn voor een citydeal.

Uit welke stappen bestaat fase 3?

mei - juli 2015 juli  2015

Wie?

Wat?

Wanneer?
   DG-overleg 18 juni
   DG-overleg 8 juli

   DG-overleg 8 juli
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Stap 1: Uitwerking voorstellen

  Steden & stakeholders en caseteams (coalities)

  Steden & stakeholders en caseteams selecteren onderwerpen die 
kunnen leiden tot een citydeal en vormen een coalitie.

   Coalities werken onderwerpen uit tot voorstellen voor citydeals in 
de vorm van een twopager.

   Caseteams informeren het kernteam over de voortgang.

Stap 2: Voorbereiding citydeals

  Citydealpartners

   Na informele toetsing van voorstellen voor citydeals volgt het 
vastleggen ervan in concrete afspraken.

   Citydealpartners bekrachtigen een citydeal formeel.
  Caseteams informeren het kernteam over de voortgang.

Uitvoering van de citydeal is fase 5.

Uit welke stappen bestaat fase 4?

augustus - oktober 2015 vanaf oktober 2015

Wie?

Wat?

Wanneer?
   DG-overleg 18 augustus
   DG-overleggen september en oktober

    DG-overleg oktober
   Conferentie november
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