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Onderwerp

Kennisnemen van het programma 2OLB-2022 'Weert koerst op Verbinding,.

Voorstel

Kennis te nemen van het programma 2018-2022 'Weert koerst op Verbinding'.

Inleiding

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben er gesprekken
plaatsgevonden om te komen tot een coalitie voor de raadsperiode20TS-2022. Dit heeft
geleid tot een coalitie van de partijen Weert Lokaal, CDA, VVD en Sp.

De coalitiepartners hebben samen met D66 een akkoord gesloten, dat de basis vormt voor
het te voeren beleid in de komende vier jaren. De accenten van D66 komen met name
terug in de hoofdstukken Duurzaamheid en Onderwijs.

Beoogd effect/doel

De geformuleerde beleidsvoornemens, zoals die zijn opgenomen in het programma,
vormen de basís voor kaderstelling en controle door de gemeenteraad en het uitoefenen
van de bestuursbevoegdheden door het nieuwe college van burgemeester en wethouders

Argumenten

De fract¡es weert Lokaal, cDA, vvD, sP en D66 zijn van mening dat de belangen van de
gemeente Weert en haar inwoners worden gediend wanneer de doelen vastgelegd in het
programma worden bereikt.

Het programma 'Weert koerst op Verbinding'is door de fracties van Weert Lokaal, CDA,
VVD, SP en D66 opgesteld. Met thema's als onderwijs, duurzaamheid, demografie en
gezamenlijkheid wordt de gemeente klaargestoomd voor de toekomst.

'Verbinding'is het belangrijkste, overkoepelende thema. verbindingen tussen de
gemeente en inwoners op alle thema's en tussen inwoners onderling. Want Weert kent
een hechte samenwerkings- en verenigingscultuur. Lokale tradities worden gewaardeerd
en er is onderlinge betrokkenheid. Die betrokkenheid willen we versterken.

Het programma bestaat uit nieuwe ambities. Maar het borduurt ook nadrukkelijk voort op
lopende plannen en projecten. Een bijzonderetaak daarbinnen ís de nog nietvan kracht
zijnde Omgevingswet. Deze vierde decentralisatie is een wet die naadloos bij het thema
Verbinding aansluit.
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Bij de uitvoering van dit programma wordt ook een gezamenlijke strategische visie
opgesteld. Hoe kunnen we Weert voorbereiden op de veranderingen waar we mee te
maken krijgen? Alleen al de demografische gevolgen, zoals de dubbele vergrijzing en
ontgroening, vragen om passende maatregelen-op het gebied van wonen, werk, zorg,
cultuur, onderwijs, leefomgeving en vrije tijd.

Ook de energietransitie en klimaaWerandering gaan hun stempel op de lokale situatie en
inrichting van de openbare ruimte drukken en vragen om een strategische visie.

Er is gekozen voor een programma op hoofdlijnen. Een gedetailleerd akkoord belemmert
flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

Voor een overzicht van de geraamde kosten (voor zover nu bekend), voortkomend uit het
programma, wordt verwezen naar de financiële paragraaf in het programma.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mu nicatie/ participatie

Het programma wordt in de raad besproken en gepubliceerd op de website.

Ãdv¡cs raatscommiss¡e

Dit voorstel is niet in een raadscommissie behandeld.

Bijlagen

Programma Zlt}-zIzz'Weert koerst op Verbinding'.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

De partijen die tot een programma zijn gekomen,

Pagi na 2



GEMEENTE vtlEERT

N u m m er ra a dsvoorstel : DJ -486270

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van de partijen die tot een programma zijn gekomen van 25 mei 2018

besluit:

Kennis te nemen van het programma 2ot8-2022 'weert koerst op verbinding'

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2018.

De griffier De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


