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BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1. Onderwerp: 
ontwerp-Toekomstvisie 

2. Voor welke raadscyclus 
november 2020 

3. Agenderen voor 
☐ Op raads-info-bijeenkomst  

☐ Raadscommissie 

☐ Raadsvergadering 

☒ Werkbijeenkomst 

4. Welke behandeling 

wordt gevraagd 

☐ Technische toelichting  

☐ Open gesprek 

☒ Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

☐ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

☐ Besluitvorming 

5. Bij behandeling 

verwacht u behoefte aan 

☐ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) 

☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp) 

6. Bij behandeling raads-

info-bijeenkomst is er 

behoefte aan 

☒ Inleiding door portefeuillehouder: Otwin van Dijk en Ben Hiddinga 

☐ Inleiding door ambtenaar, naam 

☐ Inleiding door externe adviseur 

☐ Inleiding door externe partner 

☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners 

7. Inschatting hoeveel tijd 

nodig is voor 

behandeling 

 Avondvullend (maximaal twee en half uur) 

 

8. Toelichting 
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Werken onder de 

Omgevingswet veronderstelt en verplicht het hebben van een Omgevingsvisie. 

Omdat we deze visie in onze gemeente graag breder en integraler willen 

benaderen heet deze Toekomstvisie. Het proces om te komen tot deze 

Toekomstvisie loopt inmiddels een kleine drie jaar, resulterend in de ontwerp-

Toekomstvisie die nu ter inzage gelegd kan worden voor onze inwoners en 

ondernemers. 

Onder het motto ‘Maak Toekomst in Oude IJsselstreek’ laten we iedereen, ook in 

de wijde omtrek om ons heen, zien wie we zijn, waar we goed in zijn, wat we 

belangrijk vinden, en waar we naartoe willen de komende tien jaar. En als we 

spreken over we, dan bedoelen we de hele samenleving. De samenleving heeft 

vanaf het eerste begin in een uitgebreid participatietraject van meer dan 100 

gesprekken, sessies en bijeenkomsten aan de basis gestaan van de 

Toekomstvisie. Gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie hebben met die 

basis verder gewerkt, met het voorliggende magazine als resultaat.  
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Participatie heeft vanaf het begin hoog in het vaandel gestaan, zo ook in deze 

fase. Daarom leggen we de ontwerp-Toekomstvisie per 25 november aanstaande 

ter inzage voor de inwoners, ondernemers en alle andere betrokkenen van Oude 

IJsselstreek. 

 

9. Samenvatting voor de 

hoofdpunten voor 

beraadslaging resp. 

besluitvorming 

Het college heeft besloten de ontwerp-Toekomstvisie per 25 november ter inzage 

te leggen. Hiermee gaan we de laatste fase van de totstandkoming in. 

Omdat de Toekomstvisie vooral ook een stuk van de raad is, willen we deze eerst 
uitgebreid met de raad bespreken voordat de inzageperiode begint. Dit gesprek 
willen we graag voeren op 12 november. Eventuele feedback uit de bespreking 
kan, afhankelijk van de omvang, dan nog verwerkt worden voor de 
terinzagelegging. 

10. Eerder genomen 

besluiten of eerder 

besproken stukken 

 

11. Algemeen te ontsluiten 

stukken via website en 

RaadsApp 

- Ontwerp-Toekomstvisie (Omslag en Magazine) 

- Begeleidende notitie bij ontwerp-Toekomstvisie 

- Index bij de ontwerp-Toekomstvisie 

- Raadsbegeleidingsblad 

 

12. Achterliggende stukken, 

te ontsluiten via interne 

deel RaadsApp 

n.v.t. 

13. Geheime stukken, 

ingevolge WOB alleen 

ter inzage op de 

raadsgriffie 

n.v.t. 

14. Welke burgers, 

bedrijven, organisaties 

krijgen bericht van 

raadsbehandeling door 

de behandeld ambtenaar 

en met welk doel? 

De betrokken dorpsbelangenorganisaties, ondernemers, individuen en andere 

betrokken worden via de bestaande mailinglijst op de hoogte gesteld.  

15. Portefeuillehouder 
Otwin van Dijk en Ben Hiddinga 

16. Programmamanager 
André Putker 

17. Behandeld ambtenaar, 

beschikbaar voor 

informatie vooraf 

Tijn Lange van 

t.vanlange@oude-ijsselstreek.nl   

0315-292184 

18. Opmerkingen voorzitter 

raadscommissie 

 

19. Opmerkingen 

agendacommissie 

 

mailto:t.vanlange@oude-ijsselstreek.nl
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20. Opmerkingen 

raadsgriffie 

 


