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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. In stemmen met de strategische visie ‘Focus op morgen’;  
2. De uitwerking van deze visie in deelvisies over dragen aan het college van B&W met de volgende 

opdracht: 
a. een communicatietraject opzetten om inwoners en partners van Stichte Vecht  te informeren 

over de toekomstvisie; 
b. voor de korte termijn inzichtelijk maken welke visies wanneer aan de raad aan worden geboden; 
c. voor de langere termijn met de belangrijkste partners van Stichtse Vecht een strategische 

agenda opstellen; 
d. de Burgemeester als portefeuillehouder van de strategische visie en de kerngroep van 

raadsleden toe laten zien op de verbinding van de deelvisies met de strategische visie waarbij 
de uitgangspunten van de (nog vast te stellen) nota burgerparticipatie gehanteerd worden. In 
overleg met hen wordt de gehele raad  geïnformeerd, liefst met een creatieve en passende 
werkvorm. 
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Samenvatting 
 
Stichtse Vecht wil meer zijn dan de som der delen en een stevige positie in de regio innemen. Om dit te 
kunnen doen is er behoefte aan kaders. Kaders om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen en 
kaders die helpen om keuzes te maken, die passen bij onze omvang en positie in de regio.  
 
De toekomstvisie bevat deze kaders en biedt een meetlat waarlangs, los van de (politieke) waan van de 
dag bestuurlijke en beleidsmatige keuzes gemaakt kunnen worden. De visie vormt ook een basis om met 
diverse partners (‘steakholders’) in gesprek te gaan en te werken aan een offensieve strategische agenda.  
 
Het is vervolgens de taak van het college om deelvisies op te stellen op de diverse beleidsterreinen, voor 
de korte en middellange termijn waarbij de uitgangspunten van gebiedsgericht werken en de nota 
burgerparticipatie worden gehanteerd. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Visiedocument Focus op morgen 
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Harmonisatie 
Niet van toepassing. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met de vaststelling van de visie ontstaat een duidelijk en gedragen afwegingskader voor huidig en 
toekomstig beleid.  Stichtse Vecht kan hiermee werken aan een offensieve agenda, waarmee wij ons als 
zelfbewuste partner kunnen opstellen.  
 
Argumenten 
Stichtse Vecht is een middelgrote gemeente met een diversiteit aan woon en leefmilieus. Gevolg hiervan 
is dat er binnen de gemeentelijke grenzen verschillende kwaliteiten te waarborgen zijn en te verbeteren. 
Wat voor een bepaald gebied een kwalitatieve verbetering is kan voor een ander gebied een enorme 
verslechtering beteken. Maar welke kwaliteit willen we waar en hoe moet de verhouding zijn tussen de 
verschillende gebieden? Voor dit soort vragen geeft ‘Focus op morgen’ een richting en daarmee wordt het 
een belangrijk kader voor te nemen beslissingen en toekomstige ontwikkelingen. Door dit kader kunnen 
keuzes gemaakt worden die passen bij de toekomstvisie voor de totale gemeente en kunnen 
ontwikkelingen gestuurd worden in de juiste richting. Voor burgers en ondernemers wordt zo duidelijk wat 
zij van de gemeente kunnen verwachten.  
 
Kanttekeningen 
De wereld om ons heen is continue in beweging. Het kan daarom voorkomen dat de toekomstvisie op de 
middellange termijn beperkend werkt. In dat geval zal opnieuw naar de kaders van de visie gekeken 
worden. De visie is immers geen statisch product.  
 
Communicatie 
Bij het verder uitwerken van de deelvisies zal het college inwoners, instellingen, ondernemers en 
stekholders actief betrekken. Het college zal hiervoor in gesprek gaan met de verschillende partners om 
duidelijk te krijgen welke ontwikkelingen er mogelijk zijn. 
 
Informatie over het proces en de visie zal op de website van de gemeente worden weergeven.  
 
Financiën en risico’s 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
De concrete uitwerking van deze visie moet de komende jaren participatief en gebiedsgericht worden 
opgepakt door het college van B&W. Vroegtijdig in gesprek komen met betrokken partners is hierbij 
cruciaal. De raad wordt hier ook graag bij betrokken, bijvoorbeeld als toehoorder. De eindproducten 
(deelvisies) volgen hun weg richting de gemeenteraad op de gebruikelijke manier. 
 
 
20 december 2012 
Burgemeester van Stichtse Vecht 
 
Mevrouw drs. M.M. van ’t Veld 
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