
  

 17 november 2020 
                        

 Strategische Visie – Werken 
aan Weert 2030

  Pantopicon, Nicole Rijkens 
(extern)

 Tessa Geelen, Paul Sterk

 Openbaar
      

Wat is het doel/de aanleiding van de presentatie (probleem-opgave-uitdaging-kans?) Dit 
dient ook in de presentatie te worden opgenomen.

 In september heeft het participatieproces plaatsgevonden voor de Strategische Visie – 
Werken aan Weert 2030 (interviews, digitaal platform, luistertours). De eerste resultaten  
zijn op 6 oktober jl. met u gedeeld.

 De resultaten zijn verwerkt in een ontwerp Strategische Visie, die we ter lezing op vrijdag 
13 november aan u toe zenden. Het stuk staat geagendeerd voor de collegevergadering 
van 17 november.

 Op 17 november willen we u stapsgewijs meenemen in dit proces en vertellen we u graag 
wat we hebben gedaan met de input van honderden Weertenaren die hebben 
meegedacht over de toekomst van onze gemeente. Dit doen we aan de hand van een 
filmpje en presentatie. Tevens willen we u de gelegenheid geven tot het stellen van 
vragen. Mede ter voorbereiding van de behandeling van de ontwerp visie voor wensen 
en bedenkingen in de raad van december.

Z.O.Z.

INFORMATIEFORMULIER TBV DE AGENDACOMMISSIE
VOOR AANMELDING VAN EEN ONDERWERP VOOR DE 
(EXTRA) INFORMATIEBIJEENKOMST
Toelichting 
Dit formulier biedt informatie aan de agendacommissie om te kunnen besluiten over 
agendering van het onderwerp. 

Richtlijnen:
 Doel agendering: raad informeren en laten meedenken over nieuwe ontwikkelingen en 

complexe dossiers.
 Vorm: presentatie of (interactieve) werksessie.
 Er mag nog geen raadsvoorstel voorliggen.
 Duur: afhankelijk van werkvorm (zie hierna).
 Een presentatie wordt op vrijdag vóór de informatiebijeenkomst aan de raad beschikbaar 

gesteld, tenzij het niet-openbare informatie betreft.
 Een presentatie wordt na de bijeenkomst openbaar in het raadsinformatiesysteem geplaatst  

tenzij vooraf wordt verzocht dit niet te doen!
 ATTENTIE: vanwege de AVG mogen er geen personen zichtbaar zijn op foto’s in 

presentaties, tenzij deze personen nadrukkelijk toestemming ervoor hebben gegeven! Deze 
toestemming moet dan worden overgelegd. 

 De informatiebijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal.

 DATUM INFORMATIEBIJEENKOMST 

ONDERWERP

OMSCHRIJVING VAN DE PRESENTATIE 

PRESENTATOR

PORTEFEUILLEHOUDER

OPENBAAR OF NIET OPENBAAR



 Digitale vergadering

  

Programma:
19.30  uur: Welkom
19.35 uur: Filmpje participatieproces
19.40 uur: Presentatie
20.10 uur: Beantwoording vragen 
20.45 uur: Afsluiting

B&W-besluiten, raadsbesluiten, aangenomen moties of toezeggingen? Zo ja:
0 Onderwerp en datum van het B&W-besluit:
X Onderwerp en datum van het raadsbesluit: 5 juni 2019, Strategische Visie
0 Onderwerp en datum van de motie:
1       Onderwerp en datum van de toezegging:

 De ontwerp visie wordt aangeboden voor behandeling in de raad van 15 
december, voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen.

 Voorgesteld wordt behandeling in de commissie S&I (1 december) en de 
commissieleden R&E en commissieleden M&B uit te nodigen voor dit 
agendapunt.

 Na de raadsvergadering van december wordt de definitieve visie ter 
vaststelling aangeboden voor de raadvergadering van maart 2021.

De ontwerp Strategische Visie wordt op vrijdag 13 november ter lezing aan u 
toegezonden.

IS ER EEN RELATIE MET EERDERE BESLUITVORMING?

PLANNING VERDERE PROCES

B   BIJLAGEN

BENODIGDE TIJD

WANNEER EEN ANDERE WERKVORM WORDT VOORGESTELD DAN EEN PRESENTATIE 
DIT HIERONDER OMSCHRIJVEN EN MOTIVEREN 


