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Gezamenlijk verder bouwen aan Velsen – coalitieakkoord 20142018 van D66Velsen, LGV, PvdA, VVD en CDA.
21 mei 2014
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Voorzitter
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Portefeuillehouder
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Toelichting

Griffie
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J.P.E.M. Huijs
Raadzaal
90 minuten
Alle collegeleden
Duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid om het coalitieakkoord te
gebruiken als een onderlegger voor een door de raad vast te stellen
raadsplanning/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.
De fractie van de SP heeft een verzoek ingediend tot agendering.
Op 16-04-2014 is de gemeenteraad van Velsen formeel geïnformeerd
over het coalitieakkoord 2014-2018 van D66V, LGV, PvdA, VVD en
CDA dat de komende raadsperiode als uitgangspunt voor de
beleidsontwikkeling gehanteerd word.

Behandeladvies

Belangrijke elementen daaruit zijn:
1. De coalitie spreekt de hoop uit dat raad en college de komende 4
jaar gezamenlijk verder willen bouwen aan Velsen;
2. aangegeven wordt dat de raad dit akkoord kan gebruiken als
onderlegger voor een raadsakkoord;
3. het is een akkoord op hoofdlijnen waardoor er meer ruimte is voor
de raad om tijdig eigen inbreng te hebben;
4. de coalitie zegt toe dat voorstellen in een vroegtijdig stadium
besproken worden en zo mogelijk voorzien van alternatieve scenario’s.
Dat nodigt uit tot een fundamentele bespreking van de wijze waarop
raad en college in de komende raadsperiode hun samenwerking willen
vormgeven.
►Korte toelichting door de indiener van het agendaverzoek.
►Fracties geven antwoord op de volgende vragen:
• Vindt u het van belang om met het college afspraken te maken
over planning en werkwijze (voortbordurend op de raadsplanning
van de vorige periode).
• Ziet u het als taak van de raad om zo’n proces van
samenwerking met het college te sturen?
• Kunnen de onderwerpen uit het coalitieakkoord hiervoor de basis
vormen of ontbreken er onderwerpen? (onderdelen van de P&Ccyclus horen er natuurlijk ook bij).
• Vindt u het belangrijk (of zelfs noodzakelijk) dat het college zich
houdt aan de toezegging voorstellen in een vroegtijdig stadium
met de raad te willen bespreken en daarbij alternatieven voor te
leggen?
• Wilt u meedenken over de aanpak om samen met het college
een werkbare raadsplanning op te stellen?
►Voorzitter inventariseert of er draagvlak is om het coalitieakkoord te
gebruiken als basis voor een raadsplanning /raadsakkoord en vat
eventuele afspraken voor aanpak samen.
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Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

►Portefeuillehouders
►Beleidsambtenaar
Nee
►Bij een positieve reactie wordt in overleg met het college
geïnventariseerd welke aanpak van de verdere uitwerking het meest
wenselijk is.

