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Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit
1. de “Werkversie van de Strategische Agenda Velsen 2012 – 2016” d.d. … voor te leggen
aan de raad met het voorstel om deze vrij te geven ter bespreking met maatschappelijke
organisaties en bedrijfsleven
Samenvatting
In april 2011 is de “Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen” vastgesteld door de
gemeenteraad. De visie wordt uitgewerkt in een strategische agenda.
In april en mei 2012 zijn daartoe oriënterende sessies gehouden met leden van de gemeenteraad
op de thema’s leven, wonen en werken. Dit heeft geresulteerd in een “Werkversie Strategische
Agenda Velsen 2012 – 2016”. Deze werkversie dient te worden besproken met de raad en
vervolgens met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, dit laatste om tot aanvulling en
verrijking van de werkversie te komen.
Aan de hand hiervan wordt een concept-Strategische Agenda opgesteld, die in het najaar van
2012 ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden.

Aanleiding
In april 2011 is de “Visie op Velsen 2025 Kennisrijk werken in Velsen” vastgesteld door de
gemeenteraad. De Visie is tot stand gekomen na brede samenspraak met maatschappelijke
instanties en met bewoners. De visie zou worden uitgewerkt in een drietal strategische agenda’s:
agenda leven, agenda wonen en agenda werken.
In april en mei 2012 zijn oriënterende sessies gehouden met leden van de gemeenteraad op de
thema’s leven, wonen en werken. Uit deze sessies zijn ideeën en voorstellen naar voren
gekomen voor de invulling van de agenda’s. Bij de uitwerking van deze ideeën en voorstellen
bleek de inhoudelijke samenhang van de drie thema’s dermate sterk te zijn, dat ervoor gekozen
is tot één strategische agenda’s met de drie thema’s leven, wonen en werken te komen.
Dit heeft geresulteerd in een “Werkversie “Strategische Agenda Velsen 2012 – 2016”.
De werkversie van de agenda wordt nu voorgelegd aan de raad met het verzoek aan te geven of
de werkversie kan worden voorgelegd aan maatschappelijke partijen en bedrijfsleven om te
bespreken en verder in te vullen.
Op basis van deze besprekingen wordt de Strategische Agenda Velsen 2012-2016 verder
ingevuld en verrijkt en gereed gemaakt voor bestuurlijke besluitvorming zo mogelijk in het najaar
van 2012.
Programma
Het opstellen van de Strategische Agenda Velsen 2012 – 2016 maakt onderdeel uit van
programma 11.
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Collegeprogramma 2010-2012 (‘Vertrouwen in de kracht van Velsen’)
“Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen”

Beoogd doel en effect van het besluit
Een gedragen strategisch uitvoeringsprogramma maken voor de komende vier jaar, dat verder
wordt geconcretiseerd via de jaarlijkse begroting, beleids- en uitvoeringsplannen alsmede in
samenwerkingsafspraken met maatschappelijke partijen en bedrijfsleven.
Directe maatschappelijke consequenties
Een gerichte en voor bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties herkenbare en
gedragen aanpak om kennisrijk werken in Velsen in de komende vier jaar verder te ontwikkelen.
Argumenten
De “Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen” is een stip op de horizon. Zoals al
aangegeven in de begroting 2012-2015 is het nodig deze visie te operationaliseren door deze te
vertalen in strategische agenda’s (nu: één strategische agenda) die alle beleidsvelden omvat.
Daarmee wordt een kapstok geboden voor bestuur en ambtelijke organisatie om concrete
stappen te zetten op weg naar realisering van de visie.
De Strategische Agenda Velsen loopt van 2012 - 2016. Deze looptijd is om twee redenen
gekozen:
2. de periode is lang genoeg om ook echt resultaten te kunnen bereiken en kort genoeg om
een reële horizon te bieden voor het maken van concrete plannen
3. in 2014 zijn de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat de nieuwe
raad en het nieuwe college de tijd hebben zich in te werken alvorens zich te moeten
buigen over de volgende periode van de strategische agenda
Inspraak, participatie etc.
Na vrijgeven van de werkversie van de Strategische Agenda Velsen voor overleg met
bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties vindt in dit overleg afstemming , aanvulling en
verrijking van de Strategische Agenda plaats door de input van en de dialoog met onze partners.
Alternatieven
Een alternatief is het vaststellen van de “Strategische Agenda Velsen 2012-2016”, zonder
overleg met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarmee laten wij echter de kans
onbenut om de kennis en voorstellen van deze instanties te benutten. Bovendien zal de
gemeente Velsen bij de uitvoering van de Strategische Agenda in meer of mindere mate moeten
samenwerken met deze instanties dan wel heeft de gemeente deze partners nodig voor de
realisering van (stappen op weg naar) de visie.
Risico’s
De termijn voor de consultatie is rond de zomervakantie. Dit vraagt een adequate planning, om
de informatie van de instanties te ontvangen.
Financiële consequenties
De kosten voor het overleg met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
Uitvoering van besluit
Rond het zomerreces 2012 wordt het overleg met maatschappelijke partners en bedrijfsleven
georganiseerd. Direct na het zomerreces wordt de concept-Strategische Agenda Velsen 20122016 opgesteld, zodat deze in het najaar door het college aan de raad ter vaststelling kan
worden voorgelegd.
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Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
-

Werkversie Strategische Agenda Velsen 2012-2016, d.d……

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
-

uitkomsten workshops raadsleden leven, wonen en werken

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind

3

