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Geachte heer, mevrouw,
In november 2012 is met uw raad afgesproken de toekomstvisie 2025 - voor zover nodig - te actualiseren. Inmiddels is
duidelijk geworden dat, gelet op de plannen van het Rijk, waaronder de decentralisatie-operaties in het sociale domein,
een accentverschuiving binnen de Toekomstvisie noodzakelijk zal zijn. De impact van deze ontwikkelingen is echter nog
onvoldoende helder en zal ook dit halfjaar nog onvoldoende duidelijk zijn.
Gelet op het voorgaande is een toetsing van de Toekomstvisie in twee etappes wenselijk. Voor het zomerreces kunnen
wij u een Toekomsvisiedocument aanbieden waarin de stand van zaken is opgenomen in welke mate de doelen die met
de Toekomstvisie beoogd werden, gerealiseerd zijn. Tevens zullen wij de nader uit te werken thema's aandragen waarop
de koers van de Toekomstvisie, naar onze mening, aanpassing behoeft. De tweede stap, uitwerking van de thema's die
invloed hebben op de koers van de Toekomstvisie, zal plaatsvinden nadat er meer duidelijkheid is over de impact
hiervan.
Aangezien u heeft aangegeven de actualisatie van de Toekomstvisie te willen gebruiken voor de op te stellen
verkiezingsprogramma's, kunnen wij u melden dat de eerste stap van actualisatie van de Toekomstvisie wel al de nodige
input zal leveren voor de op te stellen verkiezingsprogramma's. Daarnaast zal, nog voor het zomerreces, een (ambtelijke)
beleidsverkenning worden aangeboden. Vooruitlopend daarop wordt in mei 2013 een bijeenkomst voorde Raad
georganiseerd waar een aantal majeure thema's, dat als input voor de op te stellen verkiezingsprogramma's kan gelden,
aan de orde komt.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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