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Onderwerp:
Fasegewijze herijking van de Strategische Visie 2030
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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. De Strategische Visie 2030 fasegewijs te herijken.

Bijlage(n)
1. Strategische keuzes Emmen - Fasegewijze herijking van de strategische visie 2030
2. Planning Fasegewijze herijking van de strategische visie 2030.

Stuk(ken) ter inzage
1. Collegebesluit d.d. 15 september 2020 en de daarbij behorende stukken.
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1. Inleiding
De huidige Strategienota is inmiddels ruim 2 jaar oud en behoeft een herijking (conform afspraak).
Tegelijkertijd loopt er een aantal trajecten zoals de Omgevingsvisie, de herijking Samen verder in het
sociaal domein en de NOVI Omgevingsagenda die een actuele lange termijn visie vereisen van de
Gemeente Emmen met actuele strategische keuzes voor de toekomst. De strategische keuzes dienen ook
als basis van een daarmee samenhangende lobbyagenda.
2. Beoogd effect
Een actuele strategienota helpt om in het heden gerichte keuzes te maken die bijdragen aan de lange
termijn opgaven van welvaart en welzijn.
3. Argumenten
1.1 De wereld om ons heen is veranderd en daar moeten we in onze visie adequaat op anticiperen en
reageren.
Om de belangen van Emmen te kunnen inbrengen in landelijke en regionale visies en agenda’s is het
van belang om hier actief aan te kunnen deelnemen en toekomstgericht bezig te zijn. Daarom heeft
ook Emmen een duidelijke stip op de horizon nodig. Dit vraagt om het maken van fundamentele
keuzes voor Emmen, gebaseerd op de dieper liggende waarden, kenmerken en identiteit van Emmen.
De landelijke verkiezingen van 2021, de gemeentelijke verkiezingen van 2022, het vormgeven van de
Omgevingsagenda Noord-Nederland, het maken van de Omgevingsvisie van Emmen en niet te
vergeten allerlei sectoraal beleid vragen om actuele strategische keuzes in de komende 1,5 jaar.
Die worden fasewijs uitgewerkt en ingebracht in de verschillende processen en eind 2021
samengebracht in de herijkte strategienota.
4. Kanttekeningen
N.v.t.
5. Financiën
De kosten voor de herijking bestaan grotendeels uit de inzet van eigen personeel. Omdat de herijking ook
een fundamentele bijdrage levert aan de Omgevingsvisie worden eventuele extra kosten gedekt uit de
middelen die zijn gereserveerd voor de Omgevingsvisie / Omgevingswet.
6. Uitvoering
Organisatie
Uw raad wordt zorgvuldig betrokken bij het gehele proces. Dit zal een combinatie zijn van
informatiebijeenkomsten en besluitvormingstrajecten.
Er wordt een stuurgroep en een ambtelijke projectgroep gevormd. De ambtelijke projectgroep zorgt voor
de voorbereiding en de uitvoering van de workshops en werkt deze uit. De voorbereiding, uitvoering en
terugkoppeling vindt in nauw overleg plaats met de bestuurder die inhoudelijk verantwoordelijk is voor
het thema van een workshop, het voltallige CMT en de betrokken beleidsafdelingen. Hierbij worden ook
alle relevante stakeholders betrokken. De thematische strategische keuzes worden besproken in het
college die daarna de keuzes voorlegt aan uw raad.
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Planning
De planning voor het gehele proces is opgenomen in bijlage 2.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 15 september 2020.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

M. Plantinga-Leenders

H.F. van Oosterhout
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2020, B&W nummer: 20/491;

besluit:

1. De Strategische Visie 2030 fasegewijs te herijken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 oktober 2020.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

