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Onderwerp: Visie veerkrachtig bestuur

Aan de raad
Inleiding
De provincie Noord-Brabant heeft gevraagd om vóór 1 juli 2017 een visie veerkrachtig bestuur op
te stellen. In februari 2017 zijn bijeenkomsten georganiseerd met bewoners en professionals over
de toekomst van Gemert-Bakel. Mede op basis hiervan is een strategische visie opgesteld voor
Gemert-Bakel 2030. De visie gaat in op de thema's wonen, werken, leven en lokale en regionale
samenwerking.
Beslispunten
1. De strategische visie Gemert-Bakel 2030 vaststellen.
2. Deze visie toezenden aan de provincie vóór 1 juli 2017.

Dit onderwerp komt aan de orde in: de commissie AF&V op 10 mei 2016.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in: college op 18 april 2017

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Niet van toepassing.

Beoogd effect
In het kader van het proces veerkrachtig bestuur van de provincie een strategische visie
2030 vaststellen voor Gemert-Bakel.

Duurzaamheid
In de strategische visie is aangegeven op welke wijze de gemeente aan de slag gaat met
het onderwerp duurzaamheid.

Argumenten
1. In 2015 heeft de provincie aan de gemeenten in Noord-Brabant gevraagd om een
visie veerkrachtig bestuur op te stellen.
2. De 6 peelgemeenten hebben in 2016 unaniem met een gezamenlijke brief
gereageerd dat er al regionaal wordt samengewerkt op een aantal
maatschappelijke opgaven.
3. Als reactie hierop heeft de provincie in 2016 gevraagd aan de peelgemeenten om
vóór 1 juli 2017 een visie veerkrachtig bestuur op te stellen.
4. Vervolgens is hiermee aan de slag gegaan en is een strategische visie GemertBakel 2030 opgesteld.
5. De visie is mede tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en
professionals tijdens bijeenkomsten op 14 en 21 februari 2017.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Vervallen “oude” regelgeving
Niet van toepassing

Uitvoering
De visie is voorgelegd aan het college op 18 april 2017 en is daarna besproken met de
gezamenlijke colleges van de peelgemeenten.
Vóór 1 juli 2017 zal de toekomstvisie worden verzonden naar de provincie Noord-Brabant.
Bijlagen
1. Strategische visie Gemert-Bakel 2030.
2. Verslag van bijeenkomsten 14 en 21 februari 2017.
3. Het vertelde verhaal tijdens de bijeenkomsten.
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