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22 juli 2021
Trendstudie Platform31
Trendstudie ‘Herstel en perspectief in tijden van transitie’

Beste collegabestuurders,
In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ter voorbereiding van de nieuwe
collegeperiode heeft Platform31, net als in 2013 en 2017, in opdracht van de G40 en de M50
de belangrijkste trends in kaart gebracht. Deze trendstudie ontvangen jullie bijgaand. Hij is
ook terug te vinden op onze site (klik hier).
In de trendstudie worden op acht beleidsvelden de voor gemeenten meest relevante
ontwikkelingen benoemd. Daaraan gekoppeld geeft de studie scenario’s hoe hierop kan
worden ingespeeld. Ook is een hoofdstuk opgenomen met zogenaamde ‘doorsnijdende’
thema’s. Thema’s, veelal gericht op de beleidsuitvoering, die in alle acht specifieke
onderdelen terugkomen. Uiteraard is het geheel van de studie ook gebundeld in een goed
bruikbare managementsamenvatting.
De trendstudie is uiteraard naar eigen inzicht door jullie te gebruiken. Mogelijk sluit hij aan op
de trends die voor de eigen gemeente zijn geanalyseerd. Hij kan ook worden gebruikt voor
factsheets of een overdrachtsdossier dat binnen jullie gemeente voor de nieuwe coalitie
wordt gemaakt. En voor partijen in de raad is de trendstudie mogelijk te gebruiken bij de
uitwerking van de eigen verkiezingsprogramma’s. In 2017 hebben veel G40-steden de
trendstudie aan de gemeenteraad gezonden. Deze werd toen, naar ik begrijp, goed
ontvangen. Al-met-al vertrouw ik erop, dat de trendstudie in een behoefte voorziet en dat
deze binnen jullie gemeenten brede verspreiding krijgt.
Binnen ons netwerk krijgt de studie aandacht tijdens de netwerkdag op 17 september. Koos
van Dijken van Platform31, eindverantwoordelijke voor deze studie, geeft dan een toelichting
op de belangrijkste ontwikkelingen. Hij vertaalt deze richting de themagroepen naar de
grootste uitdagingen. De themagroepen zullen die vervolgens in hun vergaderingen aan de
orde stellen. Overigens laten we ons voor de vorm van de netwerkdag (fysiek in Hengelo of
digitaal) uiteraard leiden door de mogelijkheden van dat moment. Het DB neemt hierover
halverwege augustus een besluit.
Een afschrift van deze brief gaat naar de ambtelijke G40-coördinatoren en secretarissen van
pijlers en themagroepen.
Voor nu wens ik iedereen een geweldige zomer toe en een verdiend reces.
Met hartelijke groet
Paul Depla
voorzitter Stedennetwerk G40

