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Een oordeel vormen over de kaderstellende notitie HVC
De gemeenteraad heeft op 20 november 2014 een aantal
aanbevelingen overgenomen uit het bestuurlijk rapport ‘Velsen, GR
AIJZ en HVC’ naar aanleiding van een rekenkameronderzoek naar de
verbonden partij HVC. Daarnaast verzocht de raad het college om op
basis van de aanbevelingen uit het bestuurlijk rapport in het 1e
kwartaal 2015 een kaderstellende notitie aan te leveren, met
meerdere scenario’s en een aanpak waarin afstemming wordt
gezocht met andere aandeelhouders in HVC waaronder (om te
beginnen) de IJmondgemeenten Beverwijk en Heemskerk.
Het college heeft het verzoek van de gemeenteraad in de afgelopen
periode uitgewerkt in een kaderstellende notitie HVC en doet een
voorstel aan de gemeenteraad om een keuze te maken voor de
invulling van het aandeelhouderschap HVC.
De notitie bestaat uit drie delen te weten:
1. de bestaande kaders
2. de aanbevelingen
3. mogelijke scenario’s
De gemeenteraad spreekt tijdens deze sessie zijn oordeel uit over de
kaderstellende notitie en de keuze om het aandeelhouderschap in te
(blijven) vullen via de GR AIJZ.
►fractiewoordvoerders spreken zich in de 1e ronde kort maar
krachtig uit over de notitie, het raadsvoorstel en concept
raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere fracties
►in de 2e ronde is er ruimte voor de woordvoerders voor debat
onderling over de geuite meningen (aanleiding kan ook een
politieke vraag zijn)
►portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen
►fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of
de bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het
concept raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad
vast te leggen.
►voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het
raadsvoorstel en concept raadsbesluit voldoende is behandeld
en naar de raad kan, zo ja of het een hamerstuk (30 of 60 sec) of
een debatstuk is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 16 april 2015
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