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Een oordeel vormen over de Strategische Agenda Velsen.
In 2011 is de visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. De
eerste stappen om deze visie te bereiken zijn vastgelegd in de
strategische agenda die loopt tot en met 2016. Daarom is het tijd voor
een herijking van de agenda. De herijkte agenda speelt in op actuele
maatschappelijke vraagstukken. De vier vraagstukken die centraal
staan zijn:
1: ‘In Velsen doet iedereen mee’ - Hoe zorgen we voor inclusiviteit?
2. ‘Velsen is in trek!’ - Hoe versterken we de aantrekkingskracht en
dynamiek van Velsen?
3. ‘Velsen benut kansen voor en met klimaat’ – Hoe wordt Velsen
duurzaam en dragen we bij aan de energietransitie?
4. ‘Velsen is samenspel’- Hoe zorgen we voor een goede verhouding
tussen inwoners, partners en overheid?
Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en
bewoners worden uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te
dragen die kunnen bijdragen aan het oplossen van 1 van de vier
vraagstukken. De oproep aan iedereen is: ‘Beweeg mee, denk mee en
doe mee aan de toekomst van Velsen!’.
 De voorzitter inventariseert wie (raadslid/steunfractielid/collegelid)
gebruik wil maken van de rondvraag aan het eind van de sessie en
wat het onderwerp is.
 Insprekers krijgen het woord (indien zij zich gemeld hebben).
 Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere
fracties.
 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 (stemverklaring van 30 of 60 sec) of
een debatstuk is.
 De rondvraag wordt gehouden.
 De voorzitter sluit de sessie.
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debatstuk.

