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Raadsvergadering
d.d. 28-11-2019

Aan de Raad

No. 13.

Wissenkerke, 5-11-2019

Onderwerp:
Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie
Noord-Beveland 2030

Voorstel/alternatieven
1. Instemmen met het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie Noord-Beveland
2030;
2. Aan ons College de opdracht geven om het programma verder uit te werken in
ambtelijke inzet en een financiële vertaling te maken.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
De Toekomstvisie Noord-Beveland 2030 is op 4 juli 2019 door uw Raad vastgesteld, waarbij
aan ons College de opdracht is gegeven om de visie uit te werken in concrete actielijnen op
het fysieke, maatschappelijke en sociale domein en in organisatorische en financiële zin.
Voor u ligt een voorstel voor het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen.

Wettelijke grondslag
Gemeentewet.

Inhoud extern advies
Niet van toepassing.

Resultaat horen
De Stuurgroep Toekomstvisie-Omgevingsvisie is gehoord over het conceptuitvoeringsprogramma.

Motivering en belangenafweging
De maatregelen zijn grotendeels voortgekomen uit de input die is geleverd tijdens de Week
van de Visie in maart en de periode erna. Op de terugkomdag op 4 juni zijn ook concrete
ideeën ingebracht voor realisatie van de ambities.
De Toekomstvisie is niet in beton gegoten. Er zullen nieuwe ontwikkelingen en inzichten
blijven komen. Met monitoring en evaluatie kan waar nodig tijdig worden bijgestuurd.

Financiële gevolgen
Er is in de begroting 2020 een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 500.000 euro
voor uitvoering van de Toekomstvisie. Op basis van een verdere uitwerking van het
uitvoeringsprogramma in ambtelijke inzet en een financiële vertaling kan een verdeling van
deze reserve worden gemaakt.

Mogelijke risico’s
Een risico is dat de Toekomstvisie in de la verdwijnt of wordt ingehaald door nieuwe
ontwikkelingen die niet waren voorzien. De visie is bedoeld om voor de langere termijn
richtinggevend te zijn en te blijven. Dit kan worden gewaarborgd door bijvoorbeeld continue
te toetsen of nieuw beleid en nieuwe initiatieven bijdragen aan de ambities in de
Toekomstvisie, door het regelmatig herijken van de visie en het actief blijven betrekken van
inwoners bij de uitvoering ervan. Er zullen per project trekkers worden benoemd en de
voortgang zal jaarlijks gemonitord worden.
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