Nieuwsbrief Raadsplein – Sessies van 21 April 2016
Een greep uit de onderwerpen die voor de inwoners van Velsen van belang kunnen zijn in de Sessies op 21 april
2016, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen, ingang Plein 1945. De vergadering is openbaar. De
agenda en informatie over de gemeenteraad vindt u op onze website: raad.velsen.nl

Startdocument Velserbroek
Omdat het bestemmingsplan van de jongste wijk van de gemeente Velsen bijna ouder is dan 10 jaar
moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Het startdocument bestemmingsplan ‘Velserbroek’
is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan voor de woonkern van Velserbroek. Er zitten enkele
ontwikkelingen in die nu niet in het bestemmingsplan zitten. Verder wordt de huidige situatie zo veel
mogelijk vastgelegd. Om de gemeenteraad in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het proces
kunnen de raadsleden in een sessie aangeven wat ze van het startdocument vinden. Ook kunnen ze het
college zaken meegeven om rekening mee te houden bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.
Raadzaal 19:30 uur
Structuurvisie Velsen
In een structuurvisie geeft de gemeente aan waar er bijvoorbeeld wel of niet gebouwd mag worden
en wat dan. Of waar bijvoorbeeld een industriegebied mag komen. Het gaat erover hoe de gemeente
Velsen er in 2025 tot 2040 uit zal zien. In Velsen is een nieuwe structuurvisie nodig omdat de huidige
visie tot 2015 liep en omdat de raad de Visie op Velsen 2025 heeft vastgesteld. Daarbij komt dat er
rekening gehouden moet worden met de nieuwe Omgevingswet. In de visie is er veel aandacht voor
de positie van Velsen in de regio: samenwerking en samenhang zijn kernpunten. Met de visie kan
Velsen aan andere partijen laten zien wat Velsen vindt van allerlei plannen en ontwikkelingen op de
schaal van de IJmond, de Provincie en de Metropoolregio Amsterdam. De inwoners en organisaties
van Velsen zijn vanaf mei vorig jaar bij het maken van de ontwerp visie betrokken. En daarna is vanaf
november de inspraakprocedure gestart. De inspraak heeft ruim 60 reacties opgeleverd. In de nota
van antwoord zijn de reacties door het college beantwoord en zijn wijzigingsvoorstellen opgenomen.
De Sessieleden kunnen aangeven wat ze daarvan vinden.
Raadzaal 19:30 uur
Planning en Control + Begrotingsapp
De planning en control cyclus (P&C-cyclus) is de manier die de gemeenteraad gebruikt om te bepalen
wat er in de gemeente Velsen moet gebeuren en wat dat mag kosten. Eerst worden er plannen
gemaakt (perspectiefnota), dan worden de plannen vastgelegd en wordt bepaald hoeveel geld iets mag
kosten(begroting), vervolgens worden als het nodig is de plannen bijgesteld (bestuursrapportages) en
als laatste kijkt de raad of de plannen zijn waargemaakt en of het geld is uitgegeven aan de afgesproken dingen ( jaarrekening). De gemeenteraad wil graag een beter inzicht hebben in de P&C-cyclus.
Er zijn verschillende mogelijkheden om dat inzicht te krijgen. Daar heeft een ambtelijke werkgroep
een memo over geschreven. Tijdens deze sessie krijgen de leden een aantal presentaties over
onderwerpen uit het memo. Daarna gaan de aanwezigen praten over de wensen die er zijn voor de
P&C- cyclus. Tenslotte is er gekeken naar verschillende apps die -ook voor de burger- een beter
inzicht in de P&C-cyclus beloven. Uit die apps wordt een keus gemaakt.
Schoonenbergzaal 19:30 uur

Bijdrage Velsen aan Sluis en Haven Informatie Punt
Er wordt een nieuwe sluis gebouwd in de gemeente Velsen. Die sluis wordt de grootste ter wereld.
Om informatie te geven over dit werk en de omgeving ervan is het Sluis en Haven Informatie Punt
(SHIP) bedacht. De bedoeling van het SHIP is dat de gemeente en de regio zich profileren als
nautische toegangspoort en als plek om de kennis over én de interesse in havens en techniek te
vergroten. Volgens het college sluit het SHIP daarmee heel goed aan bij de Visie op Velsen. Het
SHIP wordt een laagdrempelig centrum waar bezoekers straks de bouw van de nieuwe Zeesluis, het
sluizencomplex, de haven, de bedrijvigheid en de beroepen in en rond het Noordzee-kanaalgebied in
al haar facetten kunnen beleven. De provincie heeft de gemeente Velsen gevraagd om aan het SHIP
bij te dragen. Het gaat om een bedrag van €200.000,-. Het college stelt voor om dit te betalen uit de
reserve die er is om de doelen uit de Visie op Velsen te realiseren. De raad moet het geld beschikbaar
stellen. De sessieleden kunnen de gemeenteraad aangeven wat ze van het plan vinden.
Rooswijkzaal 19:30 uur
Op de onderwerpen van de agenda kan schriftelijk worden gereageerd door het sturen van een e-mail naar
griffie@velsen.nl. Deze wordt dan doorgestuurd naar alle raadsleden. Wilt u inspreken over de onderwerpen
in de sessie, dan kunt u zich tot woensdag 20 april, 16:00 uur aanmelden via griffie@velsen.nl of per telefoon:
0255 567502. U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief Raadsplein door uw adresgegevens en uw
e-mailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl

