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Beeldvorming bij Kaderbrief 2020

Geachte heer/mevrouw,
Lansingerland is volop in beweging. Gelegen in het hart van de metropoolregio tussen Rotterdam en Den
Haag is Lansingerland een scharniergemeente met volop kansen om te wonen, te werken en te
recreëren. Onze gemeente en het gebied om ons heen gaat zich de komende jaren nog verder
ontwikkelen. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van onder andere een grootschalige
verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, economie en veiligheid. De gemeenteraad, het college
en de ambtelijke organisatie staan samen aan het roer om te sturen op die toekomst.
Hierbij is het belangrijk om de afwegingen binnen deze ontwikkelingen in samenhang te bezien. Er
liggen namelijk relevante dwarsverbanden tussen de sociale en de ruimtelijk-economische
ontwikkelingen. De kaderbrief schetst deze ontwikkelingen en de politiek-bestuurlijke keuzes hierbij. De
kaderbrief 2020 zal er anders uitzien dan eerdere jaren. Waar het eerst veelal ging over
budgetaanvragen en beleidsontwikkelingen, bevat deze nu meer strategische keuzes en ontwikkelingen.
Aan de doelstellingen koppelen we de financiën. Hiermee sluit de nieuwe opzet van de Kaderbrief aan
op het verbetertraject van de P&C-cyclus.
Het college organiseert graag een beeldvormende avond om uw raad nader te informeren over de
Kaderbrief 2020. We schetsen een overall beeld van de ontwikkelingen en voorstellen. Hierbij benoemen
wij ook de verbetering van de financiële positie de afgelopen periode en de verwachte ontwikkeling de
komende jaren. Daarna is ruimte voor het stellen van uw technische vragen aan de ambtelijke
organisatie.
Het presidium besprak dit voorstel eerder en staat hier positief tegenover. Met de griffie bespraken wij
de mogelijkheden voor datum en invulling. De beeldvormende avond zal plaatsvinden op maandagavond
24 juni, van 18:00u tot 20:00u. Hiervoor organiseren we een eenvoudige maaltijd.
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Programma beeldvorming
17:30 - 18:00
inloop met eenvoudige maaltijd
18:00 – 18:45
Starten met een overall presentatie voor de hele raad/cies, in de raadzaal, met
gelegenheid tot het stellen van vragen op overall niveau.
19:00 – 20:00
Opsplitsten per domein. In een parallel lopende sessie voor resp. Ruimte, Samenleving
en Algemeen Bestuur zogenaamde ‘ronde tafel gesprekken’, voor verdere toelichting en
de beantwoording van uw technische vragen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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