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1. Aanleiding
In het lopende proces om te komen tot een geactualiseerde strategische visie voor de Regio Venlo zijn
wijzigingen aangebracht. Besloten is om eerst een meerjarige regionale Investeringsagenda op te
stellen. Bijgevoegd is een Raadsinformatiebrief waarin deze nieuwe aanvliegroute verder wordt
uitgelegd.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
De huidige strategische visie 'Regio in Balans' stamt uit 2012. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma
liep tot en met 2018. Daarom is besloten de visie te herijken en te komen tot een nieuw programma.
Gezien de wens om vlak na de provinciale statenverkiezingen onze regionale ambities te laten zien, is
ervoor gekozen eerst een Investeringsagenda op te stellen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De gemeenten in de Regio Venlo zijn trekker van het opstellen van de Investeringsagenda en de
daarop volgende regionale visie. Bij de omgevingsanalyse die in 2018 heeft plaatsgevonden zijn de
stakeholders betrokken.

4. Toelichting
Bijgevoegd is de aanbiedingsbrief behorend bij de raadsinformatiebrief en de raadsinformatiebrief zelf.
Beiden zijn opgesteld door het Regiobureau. U vindt hierin de uitleg waarom gekozen is voor deze
nieuwe route en hoe het proces om te komen tot een Investeringsagenda er uit ziet.
Er wordt gewerkt met een Regiegroep, waarin namens Beesel wethouder Heesakkers zitting heeft. De
Regiegroep zorgt voor een brede inhoudelijke orientatie: het sociaal, economische en fysieke domein.
Daarnaast is er een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordiging vanuit elke gemeente (strategie).
Ingezet wordt op oplevering van de Investeringsagenda in april 2019. Daarna vervolgen we het proces
van actualiseren van de Regiovisie, waarvan vaststelling in de raden van oktober is voorzien.
In de aanbiedingsbrief wordt verwezen naar het verslag van de eerste vergadering van de Regiegroep.
Ook deze is als bijlage toegevoegd.

5. Visie Blij in Beesel
Regionale samenwerking past binnen het thema samenwerking uit Blij in Beesel. De gezamenlijke
regionale ambities dragen bij aan de inhoudelijke thema's uit Blij in Beesel (fijn wonen, bedrijvig,
beleven, saamhorigheid).
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6. Integrale afstemming
De volgende vergadering van de Regiegroep vindt plaats op 24 januari. Wethouder Heesakkers zal
waar nodig aanvullende informatie vanuit deze Regiegroep met u delen in de collegevergadering.
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
nvt
b. Financieel
De kosten voor het opstellen van de Investeringsagenda worden gedragen door het Regiobureau.
c. Juridisch
nvt
d. Collegeprogramma
Regionale samenwerking past in de Ambitie Agenda.
e. Risico’s
nvt

7. Toegankelijkheid
nvt

8. Duurzaamheid
Duurzaamheid zal zeker een thema vormen binnen de Investeringsagenda/ de herijking van de
Regiovisie.

9. Voorstel / advies
Het voostel is de bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te verstrekken.
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