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Voorgesteld raadsbesluit

De strategische agenda 2020 vast te stellen als leidraad voor het gemeentelijk beleid.

Samenvatting

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?
Binnen deze vraagstukken zijn speerpunten van de gemeentelijke inzet en voorbeelden van
concrete acties benoemd.
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!’.

Inleiding

Na vaststelling van de Visie op Velsen in 2011, is in 2013 de strategische agenda vastgesteld.
Deze agenda, het ‘uitvoeringsplan’ van de visie, liep tot en met 2016. Daarom is in het najaar van
2016 gestart met de herijking van de agenda. Deze herijkte agenda is opnieuw gebaseerd op het
eindbeeld van de visie, maar speelt in op trends en ontwikkelingen.
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Beoogd doel en effect van het besluit

Het doel van de herijkte agenda is het dichterbij brengen van het Velsen dat in de visie wordt
geschetst. De agenda is een leidraad voor al het gemeentelijk beleid en biedt daarmee focus voor
de gemeentelijke inzet op maatschappelijke vraagstukken. Dat betekent ook dat er op basis van
deze agenda een afweging kan plaatsvinden in welke bestaande zaken minder tijd, geld of energie
wordt gestoken.

Argumenten

Het is belangrijk deze herijkte agenda vast te stellen omdat deze:
- een nieuwe leidraad biedt voor de gemeentelijke inzet;
- daarmee focus houdt op het beeld dat in de visie is geschetst;
- duidelijk maakt aan partners wat de gemeentelijke ambitie is;
- de mogelijkheid geeft aan partners om aan te haken en mee te doen.

Alternatieven

We hebben overwogen om de herijking van de agenda niet of minder grondig te doen. Dit zou er
toe kunnen leiden dat we onvoldoende in staat zijn om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Het
zou er ook toe kunnen leiden dat de Visie op Velsen niet meer in beeld is, of ‘in een la belandt’.
Daarmee wordt de korte termijn leidend in plaats van de lange termijn wensen en ontwikkelingen in
Velsen.

Risico’s

Financiële of juridische risico’s zijn er op dit moment niet. Een risico dat we kunnen benoemen is
het creëren van verwachtingen bij partners over onze inzet en werkwijze. Dit kan gemanaged
worden door hier intern serieuze aandacht, menskracht en middelen voor beschikbaar te stellen

Programma

-

Kader

Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken
Strategische agenda 2013-2016

Inspraak, participatie etc.

Velsen Forum- dialoog met partners
Burgertop- ideeën van inwoners
Uitkomsten van beide sessies zijn verwerkt in de agenda. Zie ook het hoofdstuk ‘totstandkoming’ in
de agenda.
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Financiële consequenties

Dit voorstel bevat op dit moment geen financiële consequenties. Financiële consequenties worden
via de perspectiefnota ter besluitvorming voorgelegd. Te verwachten zijn financiële consequenties
om de reserve Visie op Velsen te vullen en consequenties die te maken hebben met
opleidingsbudget (‘leergeld’) en/of extra menskracht om de beoogde hoge ambities te kunnen
waarmaken.

Uitvoering van besluit

Beoogde raadsplanning is:
12 april sessie
11 mei behandeling in de raad

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Strategische Agenda 2020

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

