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ONDERWERP
Bestuursopdracht voor de opstelling van de strategische toekomstvisie Weert 2030.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen uitgesproken in de
Voorjaarsnota 2012 om in het derde kwartaal van 2013 een concepttoekomstvisie aan de raad voor
te leggen.
PROBLEEMSTELLING
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2012 een amendement
aangenomen waarin de raad kenbaar heeft gemaakt dat hij eerder over deze visie wil beschikken
en het college wordt opgedragen om in het eerste kwartaal van 2013 aan de raad een visie aan te
bieden.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Wij stellen voor om in de eerste fase tot en met het eerste kwartaal 2013 ambtelijk en bestuurlijk
(college en raad) te werken aan een concept-tekst, waarin de nadruk ligt op het schetsen van een
aantal mogelijke richtingen en accenten voor beleid. Deze kunnen dan in een tweede fase met
behulp van interactieve beleidsvorming worden afgebakend zodat een algemeen gedragen en
eenduidige visie tot stand komt.
Enerzijds komen wij op deze manier tegemoet aan de wens van de raad om in globale zin snel te
weten waar we naar toe willen met Weert en wat de gevolgen zijn van de toekomstige
demografische ontwikkelingen en de mogelijke oplossingen daarvoor. Anderzijds biedt dit de
ruimte om een toekomstvisie te formuleren met het instrument van interactieve beleidsvorming die
in zijn definitieve vorm eenduidig en breedgedragen is.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om de bestuursopdracht vast te stellen voor de opstelling van de strategische
toekomstvisie Weert 2030.
Beschikbaar stellen van een budget van € 50.000,- ten laste van de stelpost "Incidenteel nieuw
beleid a.g.v. verlenging afschrijvingstermijnen" (restant 2012 bedraagt € 181.601,-).
Dit is met name bedoeld voor incidentele uitgaven. Meerjarig loopt deze beschikbare ruimte voor
nieuw beleid namelijk af.
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012;

besluit:
- de bestuursopdracht voor de strategische toekomstvisie Weert 2030 vast te stellen.
- een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost "Incidenteel nieuw
beleid a.g.v. verlenging afschrijvingstermijnen".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

