Nieuwsbrief Raadsplein raadsvergadering donderdag 29 oktober 2015
Een greep uit de onderwerpen die voor de inwoners van Velsen van belang kunnen zijn van het Raadsplein op
donderdag 29 oktober 2015, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen, ingang Plein 1945.
De vergadering is openbaar. De gehele agenda en informatie over de gemeenteraad staat op raad.velsen.nl U kunt
zich abonneren op de digitale nieuwsbrief Raadsplein door uw adresgegevens en uw e-mailadres te mailen naar
raadsplein@velsen.nl

Het Actualiteitenuurtje

Om 19.30 uur krijgen inwoners die zich hebben aangemeld, elk twee minuten de tijd om de gemeenteraad toe te spreken. Dit mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar over andere
actuele zaken waar de gemeenteraad iets aan kan doen. Voor klachten of bezwaren over genomen
besluiten bestaan er specifieke procedures. Wilt u inspreken dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag
28 oktober, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: telefoonnummer 0255-567502 of per e-mail
griffie@velsen.nl Daarbij moeten naam, telefoonnummer en/of e-mailadres en onderwerp worden vermeld. Voor meer informatie kijk op de website raad.velsen.nl

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015

De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en geeft op basis daarvan een verklaring
waarin hij oordeelt over het getrouwe beeld van de cijfers en over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Bij de controle baseert de accountant zich onder meer op het door de gemeenteraad vastgesteld
controleprotocol. Ook over 2015 is een controleprotocol opgesteld. Dit protocol is gelijk aan het protocol over 2014. Het normenkader is geactualiseerd.

Strategische IJmond Agenda

Aan de raden van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen wordt gevraagd om de
Strategische IJmond Agenda vast te stellen als leidraad voor nog intensievere samenwerking in de
IJmond. Uitgangspunt is het volgende toekomstperspectief: “Door de versterking van de regionale
samenwerking zijn de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen effectiever in het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken die op regionale schaal spelen en zijn de drie gemeenten
goed in staat om resultaten te boeken voor hun inwoners”. De raden van de IJmondgemeenten nemen
ook kennis van de IJmondiale Werkagenda. Met deze IJmondiale Werkagenda geven de drie colleges
uitvoering aan de door de drie raden vastgestelde Strategische IJmond Agenda. Jaarlijks zal de voortgang en actualisatie van de Strategische IJmond Agenda worden besproken in IJmond-verband.

Aanbevelingen n.a.v. monitoring van de IJmondcommissie tot en met
1e kwartaal 2015

De Regiegroep IJmond van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben de vergaderingen van de IJmondcommissie geëvalueerd. De Regiegroep vraagt aan de drie gemeenteraden om
de aanbevelingen die voortkomen uit de bevindingen over te nemen zodat de IJmondcommissie nog
beter kan functioneren.
Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u kijken op raad.velsen.nl of contact opnemen met de
raadsgriffie tel. 0255 567502. De raadsvergadering is rechtstreeks en op een later tijdstip te zien op raad.velsen.nl

