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Doel:
U wordt gevraagd te discussiëren over de startnotitie Missie en Visie.
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Inleiding:
Een gemeenschap heeft een gemeenschappelijk verhaal met een blik op de toekomst nodig. Tien jaar
geleden is Bij Uitstek Dalfsen!, Missie en Visie 2020 in samenspraak met de samenleving tot stand
gekomen. De pijlers onder dit bestuurlijk kompas zijn niet meer up-to-date. Dit betekent dat Bij Uitstek
Dalfsen! Missie en Visie 2020 onvoldoende recht doet aan de strategische opgaven waar de Dalfser
samenleving (inclusief de gemeente Dalfsen) voor staat. Het is tijd om ons te bezinnen op de
toekomst!
In de Raadsagenda Kleurrijke Kubus (2018) is het belang van een actuele strategisch Missie en Visiedocument benadrukt en ook de wens opgenomen om bij de actualisering van de Missie en Visie graag
de visies en meningen uit de vitale gemeenschappen in de gemeente op te halen.
Voor visietrajecten is het belangrijk om de stappen zorgvuldig te kiezen, in onderling verband te
brengen en te verbinden met andere beleidsprocessen. De startnotitie Missie en Visie is verkennend
en procedureel van aard. Het is een beschrijving van de procesmatige uitgangspunten om in 2019 te
komen tot een geactualiseerde Missie en Visie. Het streven is om dit proces in december 2019 af te
sluiten.
Voorliggend commissievoorstel wijkt qua opbouw af van wat u van ons gewend bent. Er worden geen
mogelijkheden voorgelegd en er ontbreekt een beschrijving van de overeenkomsten en verschillen.
Beleidsvoorbereiding is een verantwoordelijkheid van ons college. Vanwege het strategisch en
verbindend karakter van de Missie en Visie hebben wij voorgesteld de startnotitie opiniërend in uw
vergadering te behandelen. Draagvlak en bestuurlijke betrokkenheid is voor ons essentieel. Wij zijn
benieuwd naar uw opinie over voorgestelde aanpak.
Aanpak
Het Missie en Visie-traject is een ontdekkingstocht waarin overheid, inwoners, ondernemers en
partners gezamenlijk bepalen in welke richting Dalfsen zich gaat ontwikkelen. Samen bereik je meer,
wordt het effect groter en de resultaten van de verschillende acties bruikbaarder.
De ontdekkingstocht voert langs vragen als: Wie zijn we en wat vinden we belangrijk (waarden)? Hoe
willen we in de toekomst met elkaar samenleven, kijkend naar de ontwikkelingen om ons heen? Wat
betekent dat voor ons handelen?
Missie en Visie-traject heeft drie fasen
In het traject onderscheiden wij drie fasen, die verschillen qua focus, aanpak, betrokkenen en
noodzakelijke expertise. Aan het begin van elke fase formuleren we een uitvraag om een geschikt
bureau te selecteren om ons hierin te begeleiden. In geval van fase 2 en 3 maken we ook gebruik van
de opbrengst van eerdere fasen (zowel inhoudelijk als proces: waar liggen kansen, valkuilen en
uitdagingen). Op die manier sluit de expertise van het externe bureau zo goed mogelijk aan bij de kern
van onze vraag en de dilemma’s waar we ons voor gesteld zien.
Elke fase heeft een eigen ‘product’. Aangevuld met ‘het drieluik Missie en Visie in één oogopslag’
De opbrengst van het Missie en Visie-traject zijn drie samenhangende documenten, met elk een eigen
besluitvormingstraject.
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De Missie en Visie-producten zijn overkoepelend en verbindend, maar kunnen ook los van elkaar
gebruikt worden. In het verwerking van de opbrengst hechten we veel waarde aan tastbare en
publieksvriendelijke producten. Overall lijkt het ons daarnaast zinvol om afsluitend het product ‘het
drieluik Missie en Visie in één oogopslag’ te (laten) maken, waarbij we de vorm op een later moment
bepalen.
Duurzaamheid
De startnotitie is een procesvoorstel en heeft geen directe gevolgen voor duurzaamheid.
Het thema duurzaamheid wordt inhoudelijk wel betrokken in het Missie en Visie-traject.
Communicatie:
Communicatieplan volgt z.s.m.
Per fase wordt een communicatiestrategie bepaald
Vervolg:
Uitvoering geven aan de 3 fasen beschreven in de startnotitie
Bijlagen:
Startnotitie Missie en Visie, samen op weg naar de toekomst d.d. 13 november 2018
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