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Onderwerp 

Omgevingsanalyse 2023 

Voorkeur uitspreken voor 

Het doel van dit document is om u de omgeving waarin onze gemeenschap, onze stad, 
onze regio en onze organisatie zich bevindt te duiden. Van belang daarbij is het bestuurlijk 
vergezicht van onze stad, de strategische visie Venlo 2040, en de ambities die u daarin 
heeft opgenomen. 
In Meetbaar Venlo kunt u twee keer per jaar, per programma(-lijn), de ontwikkeling van de 
belangrijkste indicatoren ten aanzien van onze ambities volgen. In de omgevingsanalyse 
leest u dus binnen welke actuele context dit gebeurt. 

Actueel is uiteraard de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die dat heeft voor de toestroom 
aan ontheemden, maar ook voor de ontwikkeling van de energieprijzen en de koopkracht 
van huishoudens. Daarnaast is er na twee jaren van corona, na een periode van 
uitbundige bestedingen, sprake van oplopende inflatie en nog niet volledig opgeloste 
storingen in de logistieke ketens. Het is een dynamische omgeving, met een grote mate 
van onvoorspelbaarheid. Tegelijkertijd is de werkloosheid nog steeds zeer laag zodat er 
een steeds kleiner deel van onze bevolking -voor wat betreft hun inkomen- van 
overheidssteun afhankelijk is. 
Op woensdag 1 maart 2023 wordt dit document tijdens een gezamenlijke 
themabijeenkomst voor alle commissies toegelicht. Op 15 maart vindt het 
oordeelsvormende debat over de omgevingsanalyse plaats. Uw Raad wordt dan in de 
gelegenheid gesteld om duiding te geven aan de inhoud van de analyse en om 
opmerkingen mee te geven voor de Kadernota 2023. 

Aanleiding 

Deze raadsnotitie is de oplegnotitie bij de Omgevingsanalyse van de gemeente Venlo en 
beoogt het doel van de analyse te duiden. De Omgevingsanalyse maakt deel uit van het 
kadernota proces. 
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Zoals ieder jaar hebben wij -afgezien van de vaste onderwerpen zoals demografie, 
economie, arbeidsmarkt en wonen- in deze editie extra aandacht voor internationale 
medewerkers, vluchtelingen, gezondheid, veiligheid, armoede, energie en waterstof. 

We hebben daarbij gekeken naar de thema's die naar onze overtuiging aansluiten bij de 
ambities van uw Raad en die vanuit het perspectief van onze strategische opgaven en de 
actualiteit bestuurlijk opportuun zijn. Wij proberen u ieder jaar een wisselend decor aan 
onderwerpen te presenteren zodat er bij u, in de loop van een aantal jaren, een goed en 
breed beeld ontstaat met betrekking tot de voor de gemeente Venlo relevante 
onderwerpen. 

Dit document wordt geagendeerd voor de oordeelsvormende vergadering van de 
Commissie Economie. De inhoud van de raadsbehandeling tijdens deze vergadering wordt 
meegenomen bij de productie van de Kadernota 2024. 

Overeenkomsten 

n.v.t 

Verschillen 

n.v.t 

Communicatie 

De Omgevingsanalyse verschijnt jaarlijks als onderdeel van het kadernotaproces. 
Uw Raad wordt in staat gesteld om in een verkennend debat op hoofdlijnen de kaders te 
bepalen welke worden meegenomen bij de voorbereiding van de Kadernota en de 
Begroting. 

Vervolgprocedure Raad 

Hieronder vindt u de belangrijkste processtappen. 
Op 24 mei a.s. is de besluitvorming van de Kadernota voorzien. Deze vormt de 
kaderstelling voorafgaand (de opdracht) aan het begrotingsproces. 

Processtap omgevingsanalyse Datum 
Gecombineerde Themasessie Omgevingsanalyse 1-3-2023 
Commissie Economie Omgevingsanalvse 15-3-2023 
Themabijeenkomst Kadernota 10-5-2023 
Commissie Economie Kadernota 17-5-2023 
Algemene beschouwingen + Besluitvormina Kadernota 24-5-2023 
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