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Hellendoorn 

Aan: Burgemeester van de gemeente Hellendoorn 
Van: Fractie van D68 van de gemeenteraad 
Onderwerp: Agenderen update ' Strategische visie ' 

Hoogedelgestrenge heer, 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand. .ki&arvr^.,, 

- 1 HRT 2011 

A / aSttiK iTretw.: ~S<?fm H \S~ 
Werkpr., 
Kopie aan: 
Archief Pi / r ^ k s / ^ e r l & J L ^ 

5 ' / / 

Doormiddel van deze brief wil de fractie van D66 in de gemeente Hellendoorn bij u, 
als voorzitter van de gemeenteraad, het verzoek neerleggen om op afzienbare 
termijn, doch in ieder geval voor de zomervakantie, het actualiseren van de 
Strategische visie "Hart en hoogtepunten van Overijssel" op de agenda van de 
gemeenteraad te zetten. 

Deze " Visie op de toekomst van heel Hellendoorn " dateert van eind 2003. 

Voor de fractie van D66 is het ondenkbaar dat in de gemeente Hellendoorn de 
discussies, plannen, strategieën, besluiten en het beleid gebaseerd kunnen worden 
op een ruim zeven jaar oud stuk. 

Juist als wij denken aan de totaal veranderde omstandigheden in de wereld om ons 
heen en de consequenties daarvan voor de gemeente en de gemeenschap 
Hellendoorn, dan lijkt het aanpassen van de visie van de gemeente op de toekomst 
onontkoombaar. 

In verband met de sterk veranderde financiële perspectieven voor vrijwel alle 
gemeentes in Nederland zal, dit jaar nog, een gedegen en ingrijpende 
kerntakendiscussie gevoerd moeten worden. 
Ook voor het voeren van een zinvolle kerntaken discussie is een heldere en breed 
gedragen visie op de toekomst van onze gemeente een vereiste. 

De fractie van D66 is overigens van mening dat het primaat voor het actualiseren van 
de visie op de toekomst van de gemeente Hellendoorn bij de gemeenteraad behoort 
te liggen. Hij dient er op toe te zien dat er, op korte termijn, in overleg met 
deskundigen en de bevolking, een gedegen en breed gedragen visie op de toekomst 
wordt geformuleerd en vastgesteld. 



Niet het college van B&W, niet de coalitiepartijen en niet het ambtenarencorps 
dienen, volgens D86, het initiatief te nemen voor deze actualisatie, maar de volledige 
gemeenteraad. Het is immers de primaire en belangrijkste verantwoordelijkheid van 
de gemeenteraad. 

In het overdrachtsdossier voor nieuwe raadsleden is door de samenstellers van dit 
dossier een actualisatie van de "strategische visie " in het vooruitzicht gesteld voor 
de raadsvergadering van 14 september 2010. 

Bij de begrotingsbesprekingen van november 2010 ïs de noodzaak van het voeren 
van een kerntakendiscussie, bediscussieerd en beaamd. 

De fractie van D86 kan echter in de agenda van de raad voor het komende 
kalenderjaar geen aanzetten tot deze noodzakelijke discussie vinden. 

De fractie van D66, en naar ik aanneem ook vrijwel iedere andere fractie, 
" zit met smart" en met professioneel ongeduld, te wachten op de agendering van dit 
belangrijke onderwerp. Vandaar ons verzoek. 

Vriendelijke groet 

Namens de fractie van D86 

Bert Mostert 
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Gemeentebestuur Hellendoorn 

Van: "Bert Mostert" <a.mostert@wxs.nl> 
Aan: <P.Knopper@Hellendoorn.nl>, <j.kristen@hellendoorn.nl> 
Datum: Di, mrt 1, 2011 11:29 
Bijlagen: Verzoek om agendering van de actualisering van de ' Strategische visie '.doe 

Geachte heren Kristen en Knopper, 

Bij deze verzoek ik u, namens de fractie van D66, om de inhoud van de brief in de bijlage op de 
agenda's te plaatsen van de commissie ABZM en de gemeenteraad. 

Tevens verzoek ik u om deze brief op korte termijn onder de raadsleden en commissieleden van onze 
gemeente te verspreiden. 

Namens de fractie van D66 

Vriendelijke groet 

Bert Mostert 
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