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Diepstraten, Bas Hageman en Marianne Poen)
Griffier
26 maart 2015
Terugkoppeling werkgroep raadsakkoord/raadsplanning

Geachte fractievoorzitters,
Op 29 oktober 2014 is een raadswerkgroep geformeerd en heeft van de fractievoorzitters onderstaande
opdracht meegekregen:
Opdracht Raadswerkgroep Raadsakkoord/Raadsplanning:
De opdracht, geformuleerd door de fractievoorzitters, bestaat uit drie fases met
Producten, die op een dakpans-manier in tijd worden ontwikkeld. De raadsgroep, bestaande
uit Leen de Winter, Iskandar Sitompul, Bram Diepstraten, Bas Hageman en Marianne Poen, wordt
gevraagd:
1. De inhoudelijke overeenkomsten van de Velsense fracties, zoals onderstaand zijn
vermeld door het noemen van onderwerpen, worden inhoudelijk uitgebreid met elkaar
besproken op het punt van (creatieve) aanpak (tevens betrekken van burgers). Als
resultaat van deze besprekingen komt de raadswerkgroep met een kort en bondig
concept-raadsakkoord. De raadswerkgroep kan de onderwerpen combineren, schrappen
(bijvoorbeeld bij opname in het coalitieakkoord), aanvullen (actuele en IJmondiale
onderwerpen), en daarmee prioriteiten stellen. Doel is de raad uiteindelijk een document
aan te bieden waarmee de raad in gezamenlijkheid aan de slag kan (gereed voor 1
december 2014).
2. Een aparte bijlage van het concept akkoord wordt opgesteld per onderwerp ‘hoe en
wanneer deze kan worden bereikt/georganiseerd’ (Raadsplanning). De wijze van aanpak
van een onderwerp kan verschillen. Een creatieve en realistische blik op de aanpak
wordt daarbij van de raadswerkgroep verwacht (gereed voor 1 januari 2015).
3. De raadswerkgroep komt met enkele aanbevelingen over het huidige vergadersysteem.
(gereed voor 1 april 2015 - één jaar na de verkiezingen)
4. Het dossier met de Top Drie van Beste Ideeën van Velsen wordt overgenomen door de
raadswerkgroep Raadsakkoord/raadsplanning
Terugkoppeling:
Met deze memo geeft de werkgroep een terugkoppeling van de uitvoering van de punten 1, 2 en 4.
Na de vaststelling van de opdracht aan de werkgroep raadsakkoord/raadsplanning is de werkgroep vijf
maal bij elkaar geweest. De werkgroep is gestart met het overzicht met verzamelde onderwerpen
gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s en de ingediende ideeën voor ‘het beste idee van Velsen’.
Onderzocht is welke onderwerpen al in het coalitieakkoord zijn opgenomen of al bestaand beleid zijn.
Die onderwerpen worden niet in het raadsakkoord of raadsplanning opgenomen, omdat deze al in het
reguliere proces zijn opgenomen en/of op gebruikelijke wijze via onder andere het planning & control
proces gevolgd kunnen worden. Dit geldt ook voor de Top drie van Beste Ideeën. De indieners zijn in
november 2014 geïnformeerd over het proces.

