Aantekeningen Velsen workshop raad op 31 augustus

Aanbeveling
Herzien beleidskader
voor Verbonden Partijen
(en mogelijk overige
samenwerkingsrelaties)

Wie gaat het
primair doen
Raad geeft
opdracht aan het
college

Wat moet er gebeuren/hoe pakken we het aan.
Stap 1: college stelt een actuele inventarisatie op van alle huidige VP-en aan de
hand van de volgende aspecten (uit de nota Regionale Samenwerking van 10
april 2008):
- naam
- vestigingsplaats
- rechtsvorm
- doelstelling
- deelnemende partijen
- doel deelname Velsen
- bestuurlijke vertegenwoordiging
- ambtelijke verantwoordelijkheid
- belang
- financiële gegevens
- bijzonderheden
Stap 2: Raadsfracties houden intern overleg over deze inventarisatie, voorzet
voor stap 3, onder coördinatie van het presidium
Stap 3: Als raad gezamenlijk bepalen wat je wil:
- Hoe je aankijkt tegen inzet VP-en om gemeentelijke doelen te realiseren
- Het maken van afspraken met VP-en over doelrealisatie
- Hoe je wilt monitoren / toezicht houden  controlerende taak
Stap 4: De raad (het presidium) draagt het college op dit te verwerken in een
beleidskader (nota Verbonden Partijen of nieuwe nota Visie regionale
samenwerking)

Wanneer moet het
resultaat bereikt zijn
p.m.

Stap 5: De raad neemt een besluit:
- in ieder geval uitwerking in paragraaf Verbonden Partijen in Programma
Begroting
- regeling mbt informatievoorziening (achteraf) en consulteren raad
(vooraf) in financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet.
Afspraken met
Verbonden Partijen over
informatie-voorziening

College

Afspraken tussen college
en raad

College

Zeehaven: heroverweeg
constructie

Raad en college

VRK: betrokken bij
totstandkoming
kadernota en
productenbegroting

College en raad

Het college gaat aan de slag met het herinrichten van het bestuurlijk arrangement
in overeenstemming met het bij stap 5 genoemde raadsbesluit bij de Verbonden
Partijen. Dit houdt in ieder geval in:
- Wijzigen wijze, frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie
(meer sturings- en controlemogelijkheden voor de raad cq. het college)
- Het college informeert de raad hierover
Volgt logisch uit herzien beleidskader (doelformulering) - daar worden deze
afspraken vastgelegd.
Het college draagt zorg voor actuele beleidsinhoudelijke informatie in iedere
Programma Begroting en Jaarrekening.
Het college legt de raad een discussienotitie voor mbt heroverwegen deelname in
Zeehaven IJmuiden.
- De raad moet daarbij een principiële discussie voeren over de
maatschappelijke doelen die door deelname in de Zeehaven gerealiseerd
(moeten) worden.
In de nieuwe regeling (per 1-1-2011) moet geborgd worden:
- directe betrokkenheid college en raad bij totstandkoming kadernota en
productenbegroting VRK
- voorafgaande consultatie/cq toestemming van de raad bij uitgaven die
niet in de begroting zijn opgenomen.
Het college cq. de portefeuillehouders gaan hiermee aan de slag binnen de VRK
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