
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie  

Nvt 

 

Kennisnemen van het gewijzigde proces voor een sociaaleconomische visie. 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor een sociaaleconomische visie komt uit de Mijlpalen van Meierijstad en een 

motie van de gemeenteraad voor een visie op economische zaken. Uw raad heeft tijdens de 

eerste beeldvormende avond bovendien extra aandacht gevraagd voor sociale zaken daar bij. 

Gedurende het participatieproces en met de inbreng van de gemeenteraad zijn ingrediënten 

opgehaald om te komen tot een sociaaleconomische visie.  

Het college stelt vast dat er op dit moment teveel vragen onvoldoende beantwoord kunnen 

worden, voordat er een visie met een sociaaleconomische focus kan worden vastgesteld. Een 

totaalvisie voor Meierijstad die bij de tijd is, wordt hierbij sterk gemist. De gemeenteraad wordt 

daarom geadviseerd om eerst een nieuwe totaalvisie vast te stellen. 

 

De opgeleverde informatie uit het proces tot nu toe en de betrokkenheid van de partners in de 

klankbordgroep zijn echter zeer waardevol en bruikbaar om tot een alternatief eindproduct te 

komen. Een zogenaamde bouwsteen komt in de plaats van een visie. Deze bouwsteen wordt 

gebruikt als onderdeel voor een nieuwe totaalvisie van Meierijstad en kan helpen als inspiratie en 

handvat voor de gemeenteraad, naar de aanstaande gemeenteraadsverkiezing.  

 

Kernboodschap 

Er komt nu geen sociaaleconomische visie, maar een sociaaleconomische bouwsteen voor een 

nieuwe totaalvisie. Deze bouwsteen wordt opgeleverd via een raadsinformatiebrief.  

 

Communicatie 

Er vindt naast de openbare informatievoorziening, gerichte communicatie plaats met alle direct 

betrokkenen. Dit zijn hoofdzakelijk de leden van externe klankbordgroep.   
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Participatie 

Na de raadsinformatiebrief van mei 2020 volgde een schriftelijke gelegenheid voor zienswijzen 

van de gemeenteraad. Op de stand van zaken zijn toen twee reacties ingediend. Op 27 oktober 

2020 volgde nog een beeldvormende avond. Daarin stonden een tiental kansrijke opgaves voor 

de toekomst centraal. Het ambitieniveau bleek een voornaam punt van gesprek.  

Hiernaast zijn voortdurend een intern ‘pop-upteam’ en een externe klankbordgroep betrokken voor 

hun zienswijzen. Alle inbreng is bij elkaar gekomen in een voorlopig einddocument. Daar is nog 

interne afstemming over geweest en een toets bij de externe klankbordgroep 

 

Duurzaamheid 

De opgehaalde informatie is alsnog te gebruiken in het op te leveren product. Uiteindelijk gaat de 

sociaaleconomische bouwsteen in op een duurzame ontwikkeling van Meierijstad. 

 

Financiën 

Via het programmabudget kan worden voorzien in een alternatief eindproduct. 

 

Planning 

De sociaaleconomische bouwsteen wordt in het derde kwartaal opgeleverd.  

 

Bijlage(n) 

- 

 

Ter inzage documenten 

- 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 
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drs. M.G.C. Wilms-Wils RA                   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

 


