GEMEENTE

Gulpen-Wittem
Kenmerk: A/199
Onderwerp:
Instellen Stuurgroep Strategische Visie en benoemen van door de fracties voorgedragen
leden.

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

Besluit

een stuurgroep in te stellen voor het proces om te komen tot een nieuwe Strategische Visie
waarin, naast een vertegenwoordiging vanuit college en directieteam, de volgende
(burger)raadsleden vertegenwoordigd zijn:
namens Pro:

J.I.A.A. Cremers (plv. lid: M.M.W.A. Dols);

namens CDA:

A.H.M. Kistermann (plv. lid: J.M.G.H. Hendriks);

namens Balans:

F.J.E. Derksen (plv. lid: F.R.A. van Breemen);

namens Fractie Franssen:

E.J.M. Magermans (plv. lid: R.H.E. Dautzenberg).

Aldus besloten door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van
27 september 2018

De wnd.

drs. W.

De voorzitter,

torter,

;ers-Rutjens.
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Onderwerp:
Instellen Stuurgroep Strategische Visie en benoemen van door de fracties voorgedragen leden.

INITIATIEFVOORSTEL als bedoeld in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de
raad van de gemeente Gulpen-Wittem

Toelichting
In 2009 is de strategische visie 2009-2020 “Duurzaam versterken en ontwikkelen” door de
gemeenteraad vastgesteld. Anno 2018-2019 is deze visie toe aan herijking. Vanuit het college
is in de kademota voorgesteld om hiervoor budget ten bedrage van F 100.000,— vrij te maken.
Hiermee heeft de raad ingestemd.
In het Fractievoorzittersoverleg is besproken hoe het proces om te komen tot een nieuwe
Strategische Visie er uit zou kunnen zien en hoe de raad hier maximaal bij betrokken kan
worden. Om de sturing van het proces vanuit de raad te waarborgen wordt voorgesteld om een
stuurgroep in te stellen waarin onder andere alle 4 de raadsfracties vertegenwoordigd zijn met
één raadslid of burgerraadslid. Daarnaast wordt voorgesteld ook het college en directieteam
uit te nodigen om zich te laten vertegenwoordigen in de stuurgroep en zal de burgemeester de
voorzittersrol op zich nemen.
Aan de fracties is gevraagd om uiterlijk voor aanvang van de raadsvergadering van
27 september 2018 aan te geven wie ze in de stuurgroep willen afvaardigen.

Voorstel:
Aan de raad wordt voorgesteld een stuurgroep in te stellen voor het proces om te komen tot
een nieuwe Strategische Visie waarin, naast een vertegenwoordiging vanuit college en
directieteam, de door de fracties voor te dragen (burger)raads 1 eden vertegenwoordigd zijn.

Dit initiatiefvoorstel wordt ingediend door het Fractievoorzittersoverleg
Namens deze,
De voocri

ţyíğTÑ.H.C. Ramaekers-Rutjens.

