Nieuwsbrief Raadsplein Carrousel woensdag 1 april 2015
Een greep uit de onderwerpen die voor de inwoners van Velsen van belang kunnen zijn van de Carrousel op
woensdag 1 april 2015, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen, ingang Plein 1945. De gehele agenda
staat op raad.velsen.nl U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief Raadsplein door uw adresgegevens en uw
e-mailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl

Klachtenbehandeling in het Sociaal Domein

De gemeenteraad wil meer informatie ontvangen over de wijze waarop klachtenbehandeling in het
sociaal domein een bijdrage kan leveren aan de controlerende rol van de gemeenteraad. Ook vraagt de
raad zich af of de toegang tot de klachtenregelingen bij de zorginstellingen voldoende laagdrempelig
is. Dit geldt voor zowel de Wmo als de AWBZ, de jeugdzorg en het veld van werk en inkomen. Eerder
heeft de gemeenteraad gevraagd om een onderzoek naar de meerwaarde van het instellen van een
gemeentelijke en of regionale ombudsfunctie. Er wordt een inleiding gegeven door een senior onderzoeker van de Nationale ombudsman en een inleiding door een woordvoerder namens de Stichting
Kinderen Ouders Grootouders over Jeugdzorg (Stichting KOG) over klachtbehandeling.
Alle cliëntenorganisaties en cliënten uit Velsen zijn welkom bij de sessie om mee te praten over het
onderwerp. U dient zich wel eerst aan te melden bij de griffie. Dit kan tot dinsdag 31 maart voor 16.00
uur per e-mail bij de raadsgriffie: griffie@velsen.nl of telefonisch: 0255-567502
Raadzaal: 19.30 - 21.00 uur

Prestatieafspraken Wonen Velsen 2015-2016

Op verzoek van de gemeenteraad van Velsen zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de drie
Velsense woningcorporaties (Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en Brederode Wonen). Deze afspraken gaan onder andere over de goedkope huurvoorraad, duurzaamheid, doelgroepen, woonruimteverdeling, zorg, leefbaarheid en veiligheid. De prestatieafspraken worden ter advies voorgelegd aan
de raad en uiteindelijk vastgelegd door het college en de corporaties. De corporaties leggen de afspraken voor aan de huurdersraden en hun eigen raden van commissarissen.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur

Kaderstellende notitie HVC

Naar aanleiding van een uitgevoerd rekenkameronderzoek en een initiatiefvoorstel over de aanbevelingen legt het college de gemeenteraad een kaderstellende notitie voor. In deze notitie worden de
aanbevelingen van het onderzoek uitgewerkt en vier scenario’s beschreven over de wijze waarop het
aandeelhouderschap rond HVC vorm kan worden gegeven.
HVC verwerkt onder meer het afval van verschillende gemeenten op een duurzame wijze en produceert duurzame energie.
Raadzaal: 21.30-23.00uur

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen, dan kunt u zich tot dinsdag 31 maart, 16.00 uur aanmelden via
griffie@velsen.nl of per telefoon: 0255 567502. Er kan bij alle sessies worden ingesproken. Op de onderwerpen van
de agenda, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Deze kunt u mailen naar griffie@velsen.nl Wanneer
de reactie tijdig is ingeleverd wordt deze vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. De sessies zijn
rechtstreeks en op een later tijdstip te volgen op raad.velsen.nl

