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 Informatieve sessie: informatie uitwisselen over de resultaten van
de Leefbaarheidsmonitor met het college
Doel van de bespreking
 Duidelijk krijgen hoe het college de uitkomsten van de
Leefbaarheidsmonitor interpreteert, of het structurele problematiek
betreft, en wat het met de uitkomsten doet.
 Ruimte bieden aan college om aan te geven welke maatregelen
reeds in gang zijn gezet of verwacht kunnen worden.
 Inventariseren of fracties wensen dat beleid moet worden
aangepast, nieuw beleid moet worden ontwikkeld of bepaalde
kaders moeten worden gewijzigd.
Op 30 september 2015 is de 2-jaarlijkse Leefbaarheidsmonitor
gepubliceerd. Daaruit komt een aantal positieve ontwikkelingen naar
voren, bijvoorbeeld wat betreft politie en dienstverlening door de
gemeente.
Toch springt er ook een aantal negatieve ontwikkelingen in de kernen
Velsen-Noord, delen van IJmuiden en Velserbroek uit die de
aandacht van raad en college vragen.
In het collegebericht 103 van 2015 geeft het college aan wel te gaan
beoordelen of beleid moet worden bijgesteld, maar dat de raad dan
pas bij de volgende perspectiefnota beleidsvoorstellen kan
verwachten. De indieners vinden dat de resultaten meer urgentie
verdienen en vinden het van belang dat het college met de raad in
gesprek gaat over de resultaten van de leefbaarheidsmonitor en de
interpretatie daarvan.
In de raadsvergadering over de begroting 2016 is een motie (motie
33 van 2015) aangenomen waarin het college verzocht wordt om aan
de slag te gaan met de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor en
waar nodig met concrete voorstellen te komen inclusief de financiële
dekking.
 Eventuele insprekers geven hun inbreng.
 College krijgt de gelegenheid om een toelichting te geven over de
uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor en welke maatregelen er
in gang zijn gezet of verwacht kunnen worden.
 Fractiewoordvoerder maakt opmerkingen / stellen vragen.
 Mogelijkheid onderling debat.
 Portefeuillehouder beantwoordt eventuele vragen.
 Fractiewoordvoerder geeft mening over gewenst vervolgtraject.
 Voorzitter vat afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar

Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

►Wijkplatforms
►Politie
►Stichting Welzijn
►Eventueel woningcorporaties
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Raadsleden zijn voldoende geïnformeerd en afhankelijk van de
uitkomst voor nadere informatie / bijstelling terug naar college of er
komt een vervolgsessie.

