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MOTIE perspectief
De gemeenteraad van Emmen, in vergadering bijeen op 3 en 6 november 2014,
heeft kennis genomen van:
de Begroting 2015,
constateert,

-

-

dat de strategienota Emmen 2020 naar een einddatum aan het lopen is en dat een nieuwe
strategienota voor de komende jaren gewenst en noodzakelijk is;
dat de (economische) kracht van de gemeente Emmen op dit ogenblik wordt bepaald door
industrie, techniek, logistiek, toerisme en recreatie;

constateert eveneens,

-

dat logischerwijs de focus tot nu toe sterk gericht is geweest op het maken van keuzes en de
uitvoering van het zogenaamde Atalanta-project en daarmee verbonden andere ontwikkelingen
in het centrum van Emmen;

overweegt,

-

dat het denken over de toekomst van de gemeente Emmen niet mag stoppen bij het realiseren
van dit project en de daarmee verbonden andere ontwikkelingen;

overweegt vervolgens,

-

dat strategische politieke keuzes pas verantwoord zijn wanneer zij in perspectief en in onderlinge
samenhang worden genomen;
dat door het benoemen van kansen en bedreigingen perspectief richting en tastbaarheid krijgt;

-

dat te maken keuzes in de toekomst gebaat zijn bij een duidelijk kader voor de richting van die

-

toekomst;

verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders:

-

een perspectiefdocument samen te stellen over de gewenste ontwikkelingsrichting van de
gemeente Emmen tot de periode 2030;

-

de ontwikkelingsrichting vooral in te steken vanuit de wenselijkheden voor de ontwikkeling van
de arbeidsmarkt en sociale structuur én de economische positionering van de gemeente Emmen;

-

bij het samenstellen van het document rekening te werken vanuit met een lokale, regionale en

-

in dit document een intern gedragen eigen interpretatie en opvatting van het College op te

internationale oriëntatie;
nemen;
-

het document in de eerste helft van deze bestuursperiode aan de Raad ter discussie en
besluitvorming voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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