
      
   

  
  

 
 

  

      
       

 

  
  

  
   

   
  

  

    
  

  
  

   
 

  
  

  

  
  

   
  

 

          
             

                  
           

               
                

           
                 

                  

Verslag startbijeenkomst hoofdthema Economische groei versus welzijn/leefaarheid 
Aanwezig: Duran Yildiz, Lonneke Janssen, Roel Konings (EENLokaal), Arzu Özalp (PvdA), 

Selim Ozelik (Denk), Bert Frings, Jade Joosten, Wim Janssen (GroenLinks), Sjors Peeters 
(VSP), Ton Drissen, Jos Hoezen (CDA), Marc Vervuurt, Monique Billekens, Maya Kallen 
(D66), Remco Laureys (Forum voor Democrate), Geert van Soest, Yvon van Geel. 
(grife), Ingrid Vermeer (programmamanager) en Jos Hensgens (strategisch adviseur). 

Verhinderd: Remy Maessen (D66), Peter Bastaens en Leon Bastaans (VVD). 
Datum: 16 november 2022 

Op 16 november jl. is de 1e startbijeenkomst gehouden voor de raad over het hoofdthema 
Economische groei versus welzijn/leefaarheid met als doel om gezamenlijk te bepalen hoe de 
raad in posite gebracht wil worden op dit hoofdthema .1 

Terugblik 
De 1e startbijeenkomst heef de lakmoesproef royaal doorstaan want: 

 De raad is geïnformeerd over het thema brede welvaart: wat is dat dan en waarom is het 
voor de gemeente(raad) belangrijk? zie htps://gemeenteraad.venlo.nl/agenda/bijlage/150. 

 We hadden een goede opkomst, hebben een goed vraagstuk te pakken (de raad gaat over 
veel thema’s uit het brede spectrum brede welvaart), en we voerden het goede gesprek over 
de verwachtngen van de raad voor het vervolgproces en partcipatetraject. 

 Er zijn goede afspraken gemaakt over het vervolg. 

Een korte toelichtng: 
- De raad heef het thema ‘welvarend versus welzijn’ geprioriteerd om het debat te kunnen 

voeren over de balans tussen economische ontwikkeling binnen de gemeentegrenzen en het 
welzijn van de Venlose burgers. 

- Tijdens de startbijeenkomst is de link gelegd met het begrip ‘Brede Welvaart’. Een begrip dat 
steeds vaker gebruikt wordt in deze context en inmiddels omarmd (en uitgewerkt) is door 
PBL en CBS. 

- Het begrip Brede Welvaart vormt ook de basis voor de nieuwe economische visie die 
inmiddels als volgt is vertaald: ‘from Volume to Value’. 

- De economie visie wordt op dit moment uitgewerkt en een conceptversie zal in Q1 in de raad 
besproken worden. 

- Vanuit de economische visie kan een bijdrage worden geleverd aan Brede Welvaart. Het 
thema is echter breder. 

Discussie 
Tijdens de startbijeenkomst werd aangegeven dat de raadsleden blij zijn met de ingeslagen richtng 
voor de economische visie, maar tegelijkertjd nog wel het bredere debat willen voeren over 
welvarend versus welzijn. 

1 Startbijenkomst : Economische groei versus welzijn/leefbaarheid Economische groei versus welzijn/leefbaarheid 
Economische groei versus welzijn/leefbaarheid is door de raad aangewezen als 1 van de 12 hoofddossiers van het 
raadswerkprogramma, waar de raad de komende periode goed op in positie gebracht wil worden. Dit thema is gekoppeld aan 
het vraagstuk van de brede welvaart, balans privé en werk, ruimtegebrek, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en economische diversiteit. Afgesproken is dat we voor een hoofddossier een startbijeenkomst houden waar de 
raad in de gelegenheid wordt gesteld om aan te geven hoe het proces het beste kan worden ingericht. 
Economische groei versus welzijn/leefbaarheid is het 1e thema waarvoor een startbijeenkomst wordt gehouden. 
Centrale vraag op de startbijeenkomst is: Hoe kunnen wij samen met strategische partners aan de hand van strategische 
keuzes komen tot een economische ontwikkeling die een maximale bijdrage levert aan het vergroten van het welzijn van onze 
inwoners?’ 



     
     

    

   

   
    

 
  

    
      
  

  

 
  

     
     

 
    

 
 

   
  

      
  

        
     

   
   

 
  

  
  

   
    

 
  

   

    
 

 

In de discussieronde stond de vraag centraal: waarom is de keuze gemaakt voor een beperkt 
partcipatetraject voor nieuwe economie? En hoe kunnen we dit traject dat al in gang is gezet goed 
laten aansluiten op het debat dat we willen voeren over ons hoofdthema Brede Welvaart? 

Tijdens het gesprek passeerden 2 dilemma’s de revue, die de raad verder wil uitdiepen: 

1. Vergroten sociale impact- bredere welvaart, met als vraagstuk: 
Economisch gaat het goed met Venlo, maar de welvaartsgroei heef zich onvoldoende 
vertaald in welzijn van de inwoners. Ondanks de economische groei  scoort Venlo op diverse 
sociaal economisch indicatoren laag in vergelijking met andere steden. 
(Kennedy: “In short GDP measures everything except that which makes life worthwhile”). 

2. Vinden van de balans, goede evenwicht met de leefomgeving, met als vraagstuk: 
Economisch perspectef met toekomst: strategie van “Volume To Value” of juist vasthouden 
wat al (goed) was. Welke ruimte oferen we op voor bedrijventerreinen: keuze en focus? 
(Wat voor een stad willen we zijn, wat is ons DNA; van Ist naar Soll). 

De afspraken: 
Hier zijn 3 afspraken over gemaakt: 
1. Door uit te gaan van de triple helix (ondernemers, overheid, onderwijs) sla je de dialoog met 

omgeving over (4e O lees bewoners) over. Afgesproken is dat er ook met de ‘O’ van Omgeving 
gesproken gaat worden in de aanloop naar de nieuwe economische visie (er is al met de andere 
3 O’s gesproken). Dat pakken we op. 
Het gesprek met stakeholders en de omgeving is belangrijk en willen we graag nu voeren over 
het thema brede welvaart, richtng kaderstelling op de langere termijn (opte dat doen we zelf 
als raad n.n.t.b). Genoemd is de Hogeschool, vakbond, FNV, wijk- en dorpsraden.  De term brede 
consultate is genoemd en ook “goed als heisessie”. Dat pakken we op. 

2. Dat gesprek is nodig om draagvlak te creëren van de transite die we in gang zeten 
(nieuw beleid). Dat pakken we op,  hier nemen we de tjd voor. 

3. Eens met het voorstel om het debat in de raad in Q1 2023 over de waarden(shif) onder het 
thema Nieuwe Economie (zoeken naar het goede evenwicht). Let wel: dat kader is niet in beton 
gegoten. Bij de verdere uitrol van nieuwe economie wordt de koppeling gelegd met het debat 
over brede welvaart. Dat pakken we op. 

Verdere vragen 
 Wat ga je meten (bijdrage economie brede welvaart en verder) en hoe kunnen wij als Brede 

Welvaart monitoren: dat vraagt aanpassing van de indicatoren-goede rapportage. 
Afgesproken is om dit terug te laten komen bij de omgevingsanalyse. 

 In de toelichtng is nadrukkelijk de link gelegd van de nieuwe economische visie met de 
omgevingsvisie en met fer op Venlo:  de puzzelstukjes in de beleidspyramide. Maar hoe 
kunnen we als raad sturen op de integraliteit van beleid en hoe zorgt het college dat de 
stukjes aansluiten op elkaar (de onderdelen worden gefragmenteerd aangeleverd aan de 
raad, de aanpak verschilt). Ter beantwoording van de vraag is verwezen naar de strategische 
visie 2040 als lange termijn koers en de begrotng 2023-2026 die in november is vastgesteld. 

Het vervolg 
 Afgesproken is dat we de 3 punten voorleggen aan het presidium. Dat doen we In de vorm 

van een startnotte, die de grife samen met het programmamanagement uit werkt. Zie 
daarvoor de bijlage. 


