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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en neemt het behandeladvies door. Zij benadrukt dat het hier
gaat om het bespreken van het proces en niet om inhoudelijke aspecten.
Het woord is aan de indiener van het agendaverzoek, de heer Van Koten (SP). Het
coalitieakkoord 2014-2018 van D’66Velsen, LGV, PvdA, VVD en CDA wordt de komende
raadsperiode als uitgangspunt voor de beleidsontwikkeling gehanteerd. Hij hoopt vanavond
duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid om het coalitieakkoord te gebruiken als een
onderlegger voor een door de raad vast te stellen raadsakkoord als basis voor een goede en
gestructureerde samenwerking tussen raad en college. Daarbij gaat het in eerste instantie om
goede procesafspraken, de inhoudelijke aspecten komen later aan de orde. Hij wil graag van de
fracties horen of de aangegeven elementen en vragen basis kunnen zijn voor samenwerking
tussen raad en college. Bij een positieve reactie wordt in overleg met het college geïnventariseerd
welke mogelijkheden voor aanpak van de verdere uitwerking het meest wenselijk zijn.

Het woord is aan de heer Kwant (LGV). Hij geeft aan dat ‘ja mits’ het uitgangspunt is. In de vorige
periode is er een werkgroep raadsplanning opgesteld. Daar is toen al aangegeven om zaken aan te
dragen. Helaas heeft hij moeten constateren dat er weinig respons van de raadsleden hierop was. De
ruimte is er en die ruimte moet gezamenlijk gepakt worden om aan Velsen te bouwen. Dit is een prima
initiatief. De genoemde elementen onderschrijft de fractie van harte.
Mevrouw Vos (Velsen Lokaal) onderschrijft wat de SP naar voren heeft gebracht maar hoopt niet dat
het weer een illusie is. Het is de vorige periode ook niet uit de verf gekomen. De fractie denkt niet dat
nadere procesafspraken nodig zijn. Er zijn al eerder afspraken gemaakt en trainingen gegeven. Over

procesafspraken die misschien weer herijkt of vastgesteld worden is zij sceptisch. De ervaring is dat er
nauwelijks sprake is geweest van dualisme. De coalitie timmerde alles vast. En er is nauwelijks sprake
geweest van een debatcultuur. Een scherpe discussie wordt opgevat als aantasting van de macht en
wordt zelfs als een persoonlijke aanval gezien. Het is meer een afrekencultuur in plaats van een open
debatcultuur. Zij is benieuwd hoe de coalitie partijen tegen de oppositie partijen gaan aankijken.
De heer Wijkhuisen (D66Velsen) vindt dit voorstel van de SP heel positief. Het is een goede start voor
deze periode. Met de gehele raad maken we er een leuke en constructieve tijd van. Het is een mooie
optie om dit voorstel binnen het Presidium verder uit te werken. De regiegroep werkte goed. Helaas
was de input minimaal. Het is goed om de raadsplanning tegen het licht te houden en nader over van
gedachte te wisselen.
De heer Van Koten (SP) kan het behandeladvies volgen en benadrukt dat de raad een eigen
verantwoordelijkheid heeft. Het is belangrijk om met elkaar op een ordentelijke en inhoudelijke
manier met elkaar van gedachte te wisselen.
Mevrouw Eggermont (CDA) vindt dit een goed initiatief. Het is belangrijk om het coalitieakkoord met
elkaar uit te werken. Mevrouw Baerveldt heeft ook aangegeven dat zij het gaande weg met alle
fracties wil actualiseren. Zij kan op alle vragen positief antwoorden. Wellicht is het nodig om het
tussentijds bij te stellen, dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We gaan ervoor.
De heer Winter (ChristenUnie) is blij met de transparantie die het uitstraalt. Het is belangrijk om
afspraken te maken over planning en processen. In een democratie dient men rekening te houden met
alle belangen dus ook met tegenstrijdige belangen en niet alleen met een meerderheid. Hij ziet het niet
alleen als taak maar ook als een kans om dit proces samen met het college te sturen. Raad en college
moeten verantwoordelijkheid nemen. Er dient ook ruimte te zijn voor flexibiliteit. Het is
noodzakelijk om dit in een zo vroeg mogelijk stadium met de raad te bespreken zodat de partijen een
standpunt kunnen innemen en input kunnen geven. Hij is blij dat in het coalitieakkoord ook wordt
gesproken over de fietssnelweg. Hij heeft nog enkele tekstuele opmerkingen. Zo wordt de
structuurvisie niet in het coalitieakkoord genoemd. Kan de raad een evaluatie van de visie op Velsen
tot nu toe ontvangen evenals een eventuele actualisatie?
De heer Sitompul (GroenLinks) wil de SP bedanken voor dit initiatief. Hij kan zich hier helemaal in
vinden. Hij kan met alle voorstellen ten aanzien van het proces positief instemmen. Hij zal er
positief en constructief aan meewerken. Samenwerken in een open sfeer met ruimte voor debat draagt
bij aan de kwaliteit.
Mevrouw Dreijer (Forza! IJmond) vindt het een leuk initiatief en kan alle vragen positief
beantwoorden. De sfeer is nu al veranderd. Dat is heel prettig. Zij stelt voor om het niet uit te laten
werken door het Presidium maar om dat te laten doen door nieuwe raadsleden van alle fracties.
Ook de heer Ockeloen (PvdA) is zeer positief hierover en kan alle vragen met ja beantwoorden. De
uitwerking zou het Presidium kunnen doen maar het idee om dit door nieuwe raadsleden te doen is
ook leuk. Kijk dan ook naar de werkgroep raadsplanning.
De heer Verwoort (VVD) is blij met de ruimte die het coalitieakkoord biedt aan de gemeenteraad en
waardeert dit ten zeerste. Zo creëert men een groter draagvlak. Niet alleen voor de raad maar ook voor
de inwoners van Velsen. Het coalitieakkoord is een goed stuk. Het is inderdaad een goed idee om het
niet door het presidium uit te laten werken. Alle vragen kunnen met ja beantwoord worden.
De voorzitter dankt iedereen voor de bijdrage. Zij constateert dat alle fracties, behalve de fractie van
Velsen Lokaal, positief zijn en mee willen denken en werken en alle vragen met ja beantwoorden. Ook
het voorstel om het uit te laten werken door het presidium wordt gesteund. Er zal een groep
samengesteld worden met daarin een vertegenwoordiger van elke fractie. Zij maken het kader. De
feitelijke uitvoering zal door een kleinere groep gebeuren. Als deze groep is samengesteld en een

planning heeft, kan er wellicht samen met het college in een inhoudelijke sessie over gepraat worden.
Uiterlijk maandag 26 mei wordt per fractie iemand voorgedragen bij de griffier. De voorzitter sluit de
vergadering.

