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Historie

Hierbij biedt het college u de contourenvisie ‘Hengelo nu voor de Toekomst –
duurzaam kompas naar 2050 en verder’ (zie bijlage) aan. Met dit document
wordt een eerste stap gezet in de voorbereiding van een brede visie op
duurzaamheid, een integrale aanpak en een gezamenlijke koers naar een
duurzaam Hengelo in 2050. Er staat 2050, want als einddoel in de volle breedte,
is de landelijke focus daar ook op gericht. Daarbij kunnen 2030 en 2040 twee
grote meetpunten zijn. De in de beleidsbegroting opgenomen indicatoren blijven
ijkpunten voor de eerdere afspraken. In het vervolgproces kunnen daar andere
aan toegevoegd worden.

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

Deze contourenvisie is niet af, het is een startdocument of ‘work in process’. Het
geeft aan waar we als Hengelo nu staan en geeft inzicht in de richting die we in
kunnen slaan. Het college kiest bewust voor deze ‘tussenstap’ omdat op dit
moment de kaders nog volop in beweging zijn.

Portefeuillehouder

Claudio Bruggink

Het college wil graag met uw raad van gedachten wisselen over de opzet en
inhoud van deze contourenvisie.
Uw raad helpt het college door hierbij in te gaan op de volgende vragen:
a. Dekt de definitie van duurzaamheid, zoals in deze contourenvisie is
geformuleerd, de lading van wat u verstaat als bruikbaar voor het
paraplubeleidsplan voor Duurzaamheid? Zo nee, hoe zou deze wat u betreft dan
moeten worden gedefinieerd?
b. Hoe ziet de raad, mede gegeven de afzonderlijke participatietrajecten op de
diverse deelonderwerpen binnen het brede terrein van duurzaamheid, de
invulling van het participatietraject over zo’n (relatief abstract)
paraplubeleidsplan voor Duurzaamheid voor zich? Kortom, welke concrete
verwachtingen heeft u ten aanzien van de participatie op deze contourenvisie?
c. Welke overige kaders wilt u meegeven voor het vervolgproces?
De inbreng van de raad wordt benut bij de voorbereiding en uitwerking van het
vervolgtraject dat t.z.t. ook met de raad verder wordt opgepakt.
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Behandeladvies

Deze politieke markt is bedoeld om met elkaar het gesprek aan te gaan en
nieuwe inzichten op te halen. We verwachten hierin nog geen definitief
standpunt van de raad(sfracties).
Na een korte inleiding op het onderwerp/proces door de wethouder worden de
fracties gevraagd om in gesprek te gaan en te reageren op de inhoud en opzet
van de Contourenvisie. U kunt daarbij o.a. ingaan op de hierboven genoemde
vragen.
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Belangstellenden mogen meepraten in deze politieke markt, de
voorzitter bewaakt de tijd en de orde van de vergadering.
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