16bb9219

Verhaal van de Stad

De Raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de
gemeente Rotterdam, elk voorzover het zijn bevoegdheden betreft,
gelezen het voorstel van de begeleidingscommissie Verhaal van de stad van 17 november
2016 (16bb8479);

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

overwegende:
-

dat na jaren van crisis en krimp het noodzakelijk is vooruit te blikken op de toekomst;

-

dat de komende jaren sprake is van ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van

onder andere demografie, technologie, economie en de manier waarop mensen met
elkaar samenleven;
-

dat het wenselijk is het verhaal voor Rofterdam te ontwikkelen over hoe Rotterdam er
over 20 jaar uitziet en hoe wij de Rotterdammers hierop voor kunnen bereiden;

-

dat de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, elk
binnen zijn eigen bevoegdheden, hierbij gezamenlijk optrekken;

-

dat de inwoners, instellingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers maximaal

betrokken dienen te worden bij de totstandkoming van het verhaaI;

besluit:
1. het verhaal van de stad te ontwikkelen, getiteld ÉVerhaal van de Stad' en hierover met tde

stad' in gesprek te gaan.
2. bij de voorbereiding rekening te houden met ondermeer de volgende aspecten:
inwoners, instellingen, organisaties, ondernemers en bezoekers maximaal te
-

-

-

betrekken bij de totstandkoming;
maximaal in te zetten op het gebruik van vernieuwende communicatiemiddelen en technieken;
ten minste 10.OOO Rotterdammers online en fysiek te spreken;
afzonderlijke bijeenkomsten voor ondernemers en bedrijven organiseren;

expertmeetings te organiseren;
verbanden te leggen met reeds aanwezige toekomstgerichte beleidsdocumenten.

3. Het gesprek met de stad medio januari 2017 te starten.
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4. Het lVerhaal van de Stad' uiterlijk in mei 2017 te presenteren en aan de stad aan te
bieden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 november 2016.

De gemeenteraad van Rotterdam,

De voorzitter,
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A. Aboutaleb

De burgemeester,

A. Aboutaleb

De burgemeester van Rotterdam,
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