Openbaar

Zaaknummer: 65199

Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Vaststellen tussentijdse notitie en informatienota voor
de raad
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. De tussentijdse notitie ofwel rode draden notitie van het Strategisch kompas /
Wijchen2035 vast te stellen, waarmee de gemeenteraad op de hoogte worden gesteld
van de opbrengst van het eerste deel van het interactieve proces;
2. De informatienota voor de raad over de rode draden notitie vast te stellen;
3. De informatienota en de rode draden notitie toe te sturen aan de raadsleden.
Aanleiding
Wijchen werkt aan een Strategisch kompas. Dit is een strategische toekomstvisie (2035)
die laat zien wat voor gemeente Wijchen wil zijn in relatie tot de opgaven en
ontwikkelingen die op ons afkomen. Het kompas geeft daarmee sturing en focus aan het
beleid en de inzet op de diverse thema’s, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als
in de samenleving. In de aanpak voor het Strategisch kompas is afgesproken dat de
gemeenteraad in januari 2022 een tussentijdse notitie ontvangt. Deze notitie, de rode
draden notitie, ligt nu voor.
Eerdere besluiten
Datum
16-12-2021
24-06-2021
01-12-2020

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Vaststellen basisnotitie en analyse
Vaststellen plan van aanpak en opdracht tot uitvoering aan het college
(61195)
Feitenboek en rapportage draagvlakonderzoek naar een mogelijke
fusie tussen Wijchen en Druten, motie Strategische visie
toekomstbestendige gemeente
(20 50461) (raad)

Gewenst resultaat
Met het beschikbaar stellen van de rode draden notitie aan de gemeenteraad ontvangen
de raadsleden, conform het door hun vastgestelde plan van aanpak, de tussentijdse
stand van zaken van het proces en de opbrengst van het interactieve proces.
Argumenten
1.1 De raadsleden zijn op de hoogte van de tussentijdse opbrengst van het
kompasproces
2.2 De raadsleden nemen kennis van de voorafgaande stappen en e vervolgstappen in
het proces
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De informatienota grijpt terug op de gemaakte afspraken en kijkt vooruit in het proces.
Hierdoor weten de raadsleden wat de volgende stappen zijn en blijven ze betrokken
Tegenargumenten en risico’s
Financiële gevolgen
-

Communicatie
De notitie is openbaar en dus door iedereen te raadplegen. Communicatie over het
tweede deel van het interactieve proces is essentieel; hiervoor wordt een
communicatieaanpak opgesteld.
Inwonersparticipatie
Het hart van dit traject vormt de interactie met de samenleving zoals afgesproken in het
plan van aanpak; in de notitie wordt hiervan zowel procesmatig als inhoudelijk verslag
gedaan.
Uitvoering of Vervolgstappen
Na de gemeenteraadsverkiezingen vindt het tweede deel van het interactieve proces
plaats. Hiervan heeft u kennis kunnen nemen via het Plan van Aanpak dat u in juni heeft
vastgesteld:
Op verhaal (april 2022 t/m mei 2022)
- Interviewtour door de wijken / kernen
- Kinderburgemeestersontbijt
Bij de uitwerking van deze vervolgstappen houden we uiteraard rekening met de actuele
situatie rondom corona en de mogelijke maatregelen.
Als de bijeenkomst in juni 2022 met het nieuwe college en raad doorgaat, schuift de
oplevering van de concept notitie iets op. Dan wordt het concept van de strategische
visie in september 2022 met het nieuwe college en raad besproken (in plaats van juni
2021) een definitief product in oktober/ november wordt opgeleverd.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.
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