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Onderwerp
'Werken aan Weert 2030: strategische visie van een gemeente met ambitie'

Voorstel
De raad voor te stellen om:
1. de bestuursopdracht'Werken aan Weert 2030: strategische visie van een gemeente

met ambitie'vast te stellen;
2. voor het traject van de totstandkoming van de strategische visie voor 2019 en 2O2O
een budget beschikbaar te stellen van € 100.000.
3. het budget te dekken uit de Algemene reserye.

Inleiding
Het besluit om nu te starten met de ontwikkeling van een maatschappelijk breed gedragen
toekomstvisie, is genomen in het programma 'Weert koerst op verbinding' (2OL8-2022).
De laatst vastgestelde toekomstvisie en -nota dateren van respectievelijk 2OO5 en 2015.
De wereld is veranderd, we zijn als maatschappij, als mensen en ook als gemeente
veranderd. Hoog tijd dus voor een aangescherpte toekomstvisie.

Beoogd effect/doel
'Werken aan Weert 2030, strategische visie van een gemeente met ambitie'zorgt voor
handvatten om keuzes te maken voor de toekomst van Weert. De visie is een belangrijk
referentie- en toetsingskader op basis waarvan de samenleving in Weert in gesprek gaat
over concrete maatregelen en uitvoeringsprogramma's. vanuit een gezamenlijk
vertrekpunt en met dezelfde focus, ambitie en daadkracht. 'Werken aan Weert 2030'is de
basis voor meerdere (sectorale) visietrajecten.
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Met hetvaststellen van de bestuursopdracht 'Werken aan Weert 2030: strategische visie
van een gemeente met ambitie'stelt de raad de kaders vast voor het traject dat moet
leiden tot een actuele visie waarmee Weert zich kan voorbereiden op de toekomst en die
aangeeft in welke richting wij Weert de komende jaren willen laten groeien en

ontwikkelen.

KanttekeningeÍì eíì iisico's
De keuze voor een participatief traject heeft als consequentie dat tegengestelde
opvattingen en standpunten de revue kunnen passeren c.q. de discussie kunnen
domineren. Het draagvlak voor te maken keuzes kan daardoor worden beTnvloed.
Het bereikvan 'Werken aan Weert 2030: strategische visie van een gemeente met
ambitie'overstijgt de termijn van een bestuursperiode. De visie moet voldoende concreet
zijn om samen aan de slag te gaan, maar ook voldoende ruimte laten om toekomstige
wijzigingen en ontwikkelingen er moeiteloos in te verwerken'

Financiöle, personele en juridische gevolgen
Voor de organisatie en invulling van het traject dat moet leiden tot de strategische visie
'Werken aan Weert 2030' is aanvullend budget nodig. Dit is begroot op € 100.000, €
50.000 voor 2019 en € 50.000 voor 2020.
In dit budget zit o.a. projectkosten, het faciliteren van bijeenkomsten / conferenties,
vernieuwde online / offline communicatie en de presentatie van het eindresultaat.
De nadere onderbouwing van het benodigde budget maakt onderdeel uit van bijgevoegde
bestuursopdracht.

Duurzaamheid
N.v.t. (in deze fase)

Uitvoering/evaluatie
In bijgevoegde bestuursopdracht is beschreven hoe we te werk willen gaan en binnen
welke randvoorwaarden de strategische visie gestalte krijgt. Leidend begrip is wat ons
betreft : verbinding maken!
De uitvoering is gericht op een breed ingezette en inspirerende communicatie- en
participatiestrategie, waarin we een breed en representatief deel van de Weerter
samenleving betrekken. Het proces streef inclusiviteit' na, iedereen doet er toe en mag
mee doen. Zo maken we beleid met de samenleving.
De gekozen aanpak is voor wat betreft tussentijdse evaluatie en bijsturing zeer passend.
In elke fase kan bezien worden in hoeverre het participatieve proces aansluit bij de
tevoren gestelde verwachting richting de Weerter samenleving, maar ook de gestelde
verwachting binnen de gemeentelijke organisatie voor wat betreft de opbrengst. Bijstelling
voor de eerstvolgende stappen is daarmee heel goed mogelijk.

Communicatie/ partici patie
Er komt een afzonderlijke communicatieaanpak met daarin de betrokkenheid van de
Weerter samenlevlng, andere stakeholders, de raad en r¡ledewerkers van de gemeente
Weert.

Overleg gevoerd met
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Intern:
Stuurgroep Strategische Visie (wethouders Tessa Geelen en Paul Sterk, Bertus Brinkman,
Plonie van den Biggelaar, Raymon Blondel, Ton Weekers)
Frank van Beeck
Edwin Eggen
Jeroen van Veen
CMT

Financiën: Mia Aerdts, Mathijs Vestjens
Extern:

Bureau Happy Together
Aantal sleutelfiguren in Weert

Bijlagen:
Raadsvoorstel en bestuu rsopdracht
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