Gemeente į(j Bergen op Zoom

1

Aan de leden en duo-burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

Voortgang actualisatie
toekomstvisie

0 9 JUN 2017

Ons kenmerk

U17-008580

Beh. door

J.L.V.M. Sengers

Doorkiesnr.

0164-277773

Afdeling

Concernstaf

Bijlage(n)

Geen

Beste raadleden en duo-burgerleden,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken rondom de actualisatie van de toekomstvisie c.a.
Vanaf eind maart tot en met half mei 2017 hebben er negentien gesprekken plaatsgevonden in het kader van de
actualisatie van de toekomstvisie c.a. De deelnemers varieerden van inwoners, tot gedecoreerden en experts.
In totaal heeft dit meer dan 100 ‘flappen’ met inbreng vanuit deze gesprekken opgeleverd.
Online hebben we 58 gedeelde quotes, dromen en portretten opgehaald. Via social media is er een bereik van afgerond
200.000 mensen geweest.
Al met al heeft dit een schat aan informatie opgeleverd. Een magazijn vol, waarvoor een kleine etalage is ingericht op de
website www.iouwtoekomstverhaal.nl
Deze informatie wil een aantal deelnemers aan de gesprekken graag aan u aanbieden. Dit zal op donderdag
13 juli 2017, voorafgaand aan de raadsvergadering, vanaf 18.30 uur, gebeuren in de hal van het Stadhuis.
Nadere informatie hierover volgt nog.
Aan de motie “Actualisering toekomstvisie 2025” die op 25 juni 2015 door een meerderheid van de raad is aangenomen
wordt, in dit jaar voor de verkiezingen, invulling gegeven door een notitie met opties die gebruikt kan worden voor het
opstellen van de verkiezingsprogramma's.
Hierover bent u op 16 december 2016 geïnformeerd door brief nr. U16-059142. In die brief is er ook melding van
gemaakt dat een meer traditionele takendiscussie (waarbij de vraag centraal staat wat we vooral niet meer zullen doen
bij afname van de middelen) niet aan de orde is omdat het uitgangspunt bij de gesprekken is na te gaan wat we WEL
zullen doen, rekening houdend met het gewenste Toekomstbeeld en de beschikbare middelen.
Na de verkiezingen kan een nieuwe gemeenteraad vervolgens tot bestuurlijke besluitvorming komen over de actualisatie
van de toekomstvisie, de prioriteiten en de eventueel daarbij behorende financiële consequenties.
De notitie die u kort na 13 juli 2017 krijgt aangeboden is uit verschillende bronnen samengesteld en kent een drieluik met
de volgende indeling:
stand van zaken realisatie Toekomstvisie 2025 (beleidsdoelen 2008, stand 2013, stand 2017).
rode draden uit de gehouden gesprekken.
relevante trends en ontwikkelingen voor de toekomst van Bergen op Zoom.
Voor de verschillende onderdelen worden, voorzover mogelijk, zowel beleidsinhoudelijk als financieel opties
aangeboden. Daarbij moet vermeld worden dat veel genoemde dromen en wensen feitelijk al in uitvoering zijn waarvoor
ook door de gemeenteraad al geld beschikbaar is gesteld (bijvoorbeeld brede aanpak Binnenstad en Boulevard in
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beweging). Verder zijn er uit de gesprekken nieuwe initiatieven naar voren gekomen die vooral bij marktpartijen en
particulieren liggen (bijvoorbeeld duurzaam wooncollectief). Andere initiatieven vragen om verdieping en specificatie
voordat er een kostenplaatje aan gehangen kan worden. Tot slot kosten veel nieuwe initiatieven geen of beperkt geld.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld vooral om sociale cohesie, de mate waarin inwoners verbonden willen zijn en daarvoor
(mede)verantwoordelìjkheid willen nemen.
Voor de goede orde vermelden wij nog dat de begeleidingsgroep voornemens is om tot aan de raadsverkiezingen te
blijven bestaan zodat over de nazorgactiviteiten gereflecteerd kan worden. De nazorg betreft vooral verbinding houden
en blijven communiceren met eenieder die een bijdrage heeft geleverd of wil leveren aan de toekomst van Bergen op
Zoom. Dit is een mogelijkheid om invulling te geven aan de wens van de raad om zijn rol als volksvertegenwoordiger
mede gestalte te geven door een duurzame dialoog aan te gaan met inwoners, door een continue proces van consultatie
en delen van resultaten.
Wij vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de begeleidingsgroep actualisatie Toekomstvisie c.a.
Met vriéndelijke groet,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

Dhr. dr. F.A. Petter.

