
 

 

 

 

Motie       V.M.6 

 
Onderwerp: Strategische visie 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 juni 2017,  
 
 

Overwegende dat: 

- Het opstellen van een toekomstvisie in 2012 is geschrapt;  
- Dat WinD een verandering wil realiseren op het gebied van sturing, structuur en cultuur; 
- Dat WinD onder meer beoogt om als gemeente meer ‘naar buiten’ te kijken en meer op 

onze inwoners / de samenleving gericht te zijn; 

- Tijdens de WinD-bijeenkomst (8 juni 2017) de raad inzicht is geboden in de organisatie 
ontwikkelingen; 

- Eén van de conclusies is dat er geen strategische visie is waar de gemeenteraad op 
stuurt (en afgeleide maatschappelijke doelstellingen en indicatoren); 

- Een dergelijke visie wel helpt bij de sturing, het tactisch en operationeel beleid/ 
beleidsontwikkeling door het college; 

- Het college in deze kadernota een eerste slag heeft gemaakt met het hoofdstuk trends 
en ontwikkelingen; 

- Deze trends en ontwikkelingen echter onvoldoende doorkijk geven op lange termijn 
effecten (bijvoorbeeld voor vergrijzing/ demografie op wijk- en dorpsniveau); 

- Hetzelfde geldt voor de vertaling van de trends en ontwikkelingen in de programma’s 
van de begroting, de te bereiken maatschappelijke effecten en de bijbehorende 
indicatoren of in te zetten beleidsmiddelen/ instrumenten; 

- Dit geldt bijvoorbeeld voor het thema economie, arbeidsmarkt, onderwijs, werk en 
inkomen, waar in trends en ontwikkelingen de grote groep mensen met een WW-
uitkering of bijstandsuitkering niet volwaardig mee kan doen aan de samenleving; 

- Om als raad strategisch te kunnen sturen een strategische visie noodzakelijk is. 

 

 
Draagt het college op: 
 

1. Bij de begroting 2018 het onderdeel trends en ontwikkelingen voor de komende 15 – 20 
jaar nader uit te werken, waarbij onder meer de demografische gevolgen en de relatie 
Ondernemers, Onderwijs en Overheid samenhangend in kaart worden gebracht; 

2. Deze analyse als vertrekpunt te gebruiken voor het opstellen van een strategische visie 
voor de lange termijn; 

3. Met het uitwerken van deze strategische visie te starten nadat er in maart 2018 een 
nieuwe gemeenteraad is; 

4. Bij deze uitwerking naast de raad ook inwoners en samenwerkingspartners te betrekken; 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Fractie SP Weert,             
 
 
 
B. Peterse        J. Goubet                  

  
Toelichting: De nieuwe raad kan het voorstel van het college (en de huidige raad) als 
vertrekpunt nemen en naar eigen inzicht verder aanpassen. De nieuwe raad zal moeten 
besluiten in hoeverre ook een traject met inwoners, bedrijven en instellingen gevolgd wordt. 


