Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 7
Voorstel tot vaststelling toekomstvisie gemeente
Aalten 2025 ev: KRACHTEN VERSTERKEN

AAN DE RAAD

Samenvatting

De gemeente Aalten in 2025 en verder wordt onder de titel: KRACHTEN VERSTERKEN als volgt
voorgesteld:
Wij zijn een rustige en veilige plattelandsgemeente, wij dragen samen bij aan een betrokken
samenleving, wij zorgen voor onze ouderen en kwetsbaren, wij koesteren onze jeugd, wij hebben een
vitale economie die werkgelegenheid biedt, wij beschermen onze natuur, en in alles staan
energieneutraliteit en duurzaamheid centraal.
Er zijn drie hoofdopgaven: Wij kijken naar elkaar om- Veerkrachtige economie-Uniek landschap.
Centraal staat de samenwerking tussen, burgers, ondernemers, instellingen, verenigingen en
gemeente om dit doel samen te realiseren.
Inleiding
Bij de vaststelling van de Kernenfoto’s in 2015 is besloten dat er behoefte is aan een totaalvisie voor
de gemeente Aalten richting 2025 ev. Dit is nodig om integrale samenhang in beleid te waarborgen.
Die actie werd dan ook als één van de projecten opgenomen op de uitvoeringsagenda kernenfoto. In
raadsmededeling 55/2017 d.d. 11 april 2017 is aangegeven dat gestart zou worden met dit
visieproces en dat inwoners nadrukkelijk betrokken zouden worden. De planning was om medio 2018
de visie te laten vaststellen door de nieuwe gemeenteraad en aan die planning kan nu worden
voldaan.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Een algemene brede visie betreft vrijwel alle beleidsterreinen waar de gemeente mee in aanraking
komt. Bij de uitvoering van ‘dwingend’ bovenlokaalbeleid kan het in theorie voorkomen dat er conflict
ontstaat met de visie. De visietekst geeft een groei aan in bepaalde richtingen waarvan nu wordt
ingeschat dat dit niet zal conflicteren met rijks-en provinciaal beleid.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
De toekomstvisie is gevormd in de periode vanaf mei 2017 tot maart 2018. We zijn begonnen bij de
medewerkers van onze organisatie. Aan hen is de vraag gesteld welke trends en ontwikkelingen zij
voorzien voor de toekomst en welke vragen zij daarover graag aan inwoners willen stellen.
Vervolgens hebben wij, in september en oktober tijdens drie enthousiast verlopen avonden,
stellingen voorgelegd aan de samenleving, bedrijven en verenigingen. De uitkomsten van die
avonden hebben we getoetst en verder verdiept via een enquête onder de deelnemers van ons
inwonerspanel (www.uspreekt.nl). Daar hebben ruim 1000 personen van 16 jaar en ouder hun
mening gegeven. Daarna hebben we uw raad beeldend (via foto’s) gevraagd hoe u de gemeente ziet
vanaf 2025. De resultaten van dit boeiende proces zijn vertaald in het visiedocument: ‘KRACHTEN
VERSTERKEN’
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Er is nadrukkelijk gekeken hoe het nu in de gemeente gaat en waar de samenleving tevreden over is
en wat men wil behouden.
Het toekomstbeeld is als volgt geformuleerd:
Wij zijn een rustige en veilige plattelandsgemeente,
wij dragen samen bij aan een betrokken samenleving,
wij zorgen voor onze ouderen en kwetsbaren,
wij koesteren onze jeugd,
wij hebben een vitale economie die werkgelegenheid biedt,
wij beschermen onze natuur,
en in alles staan energieneutraliteit en duurzaamheid centraal.
We hebben daarbinnen een drietal hoofdopgaven geformuleerd te weten:
1. Wij kijken naar elkaar om
2. Veerkrachtige economie
3. Uniek Landschap
Om de visie te realiseren zal er een nauwe samenwerking nodig zijn tussen inwoners, ondernemers,
gemeente en alle andere betrokkenen. De gemeente kan dit niet alleen! Dat is wel de centrale
boodschap. Dat vraagt om een andere wijze van organiseren van alle partijen. Er zal meer dan nu
met organisaties etc moeten worden samengewerkt om doelen te realiseren. Dat vraagt niet alleen
een andere benadering vanuit de gemeentelijk organisatie maar ook van het gemeentebestuur.
Uiteraard zullen er vaak vooraf kaders worden meegegeven, ook financieel, ter voorkoming dat er
burgerparticipatie gaat plaatsvinden met een blanco cheque.
Bij nieuwe beleidsvoorstellen zal dan ook vanaf de vaststelling van dit document steeds worden
aangegeven in welke mate een voorstel bijdraagt aan realisatie van de visie.

Alternatieve beleidskeuzes
Geen algemene visie vaststellen en beleid maken op onderdelen zonder onderlinge samenhang.

Financiële consequenties
Het vaststellen van de visie zelf heeft geen financiële consequenties. De doorvertaling de komende
jaren in beleid en uitvoering kan dat echter wel hebben. Wij zullen dan ook bij de aanpassing van
beleid steeds aangeven welke gevolgen dat zal hebben voor de gemeente zowel financieel en/of qua
formatie en/of frictiekosten. Ook zal daarbij steeds aangegeven worden wie waarvoor
verantwoordelijk is en welke partijen de uitvoering op zich nemen en wie welke kosten zal dragen.

Participatie en Communicatie
Deze visie is geschreven op basis van datgene wat is opgehaald bij zo’n 1500 inwoners van de
gemeente. Dat is voor onze gemeente een unieke situatie. We gaan er daarom vanuit dat deze visie
op breed draagvlak onder de bevolking kan rekenen. Je kunt het uiteraard nooit iedereen naar de zin
maken, maar juist daarom hebben we nu het inwonerspanel USpreekt opgericht. Hiermee kunnen we
het draagvlak onder de bevolking nu goed peilen. We zullen dat panel meerdere keren per jaar
bevragen om zodoende ook daarmee goed voeling met de inwoners te houden.
Één van de directe acties die zal worden opgepakt na vaststelling van de visie zal zijn het vormgeven
van wijze waarop participatie in de gemeente de komende jaren vorm kan gaan krijgen. Een
kaderstellend voorstel daartoe verwachten wij u medio 2019 te kunnen voorleggen.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
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Na vaststelling van de visie zal een meerjarenplanning c.q. uitvoeringsagenda worden opgesteld
waarin onder andere de opgaven uit het coalitieprogramma worden opgenomen.

Bijlagen
Toekomstvisie gemeente Aalten 2025 ev:KRACHTEN VERSTERKEN
Bijlage bij de toekomstvisie
Raadsbesluit

Aalten, 27 maart 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2018;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

BESLUIT

de toekomstvisie gemeente Aalten 2025 ev: KRACHTEN VERSTERKEN d.d. 13 maart 2018 vast te
stellen.
AALTEN, 22 mei 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

