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(Publieks)samenvatting
Op 8 september 2010 werd het traject Visie op Velsen 2025 gestart. Burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties zijn gedurende de analyse- en de ontwerpfase interactief bij het traject
betrokken geweest. De tussentijdse uitkomsten zijn telkens naar hen teruggekoppeld. Tevens is
gebruik gemaakt van het burgerpanel. Dit traject heeft geleid tot de formulering van een vijftal
mogelijke Visies op Velsen 2025. De Visie op Velsen 2025 is leidend voor het beleid voor de
komende jaren en heeft gevolgen voor de beleidskaders. Uit de vijf mogelijke visies heeft het College
besloten er vier aan de raad voor te leggen met het advies voor de visie “Kennisrijk werken in
Velsen” te kiezen.
Voorgesteld besluit
De visie “Kennisrijk werken in Velsen” als de visie op Velsen 2025 vast te stellen
Inleiding
De Visie op Velsen 2025 is tot stand gekomen in een tweetal fasen. Een plan van aanpak was hierbij
het vertrekpunt. De eerste fase, de analysefase, diende om alle relevante trends en ontwikkelingen in
beeld te brengen en de strategische vragen te formuleren waarop de visie een antwoord moet geven.
Deze fase resulteerde in december 2010 in een discussienota “Een kruispunt van wegen” en de
publiekssamenvatting daarvan in de vorm van een trendboekje. Daarna vond de ontwerpfase plaats.
In deze fase werden uiteindelijk vijf visierichtingen geschetst, die vervolgens in vijf visiedocumenten
zijn uitgewerkt. De vijfde visie, die nu niet aan de raad wordt voorgelegd, had als titel “IJmuiden stad
aan Zee”. Het college achtte deze visie als op zichzelf staande visie te weinig onderscheidend en heeft
besloten de belangrijkste elementen van deze visie te incorporeren in de visie “Kennisrijk werken in
Velsen”. De daarmee resterende vier visies zijn in de visiedocumenten uitgewerkt en in de bijlage
opgenomen.
In beide fasen hebben burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties interactief hun inbreng
geleverd. De tussentijdse uitkomsten, discussienota/trendboekje en visierichtingen, zijn telkens naar
hen teruggekoppeld. Tevens is gebruik gemaakt van het burgerpanel. Dit om te kunnen komen tot een
voor de Velsense gemeenschap herkenbare visie en om daarvoor vervolgens een breed draagvlak te
creëren.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Een breed gedragen visie aan de hand waarvan een strategische meerjarenbeleidsagenda kan worden
uitgerold en concreet beleid kan worden ontwikkeld.
Kader
Het coalitieakkoord 2010 – 2014, het vastgestelde plan van aanpak Visie op Velsen 2025 en de
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discussienota “Visie op Velsen 2025: Een kruispunt van wegen”.
Argumenten
De coalitiepartijen hebben in het coalitieakkoord 2010 ‘Vertrouwen in de kracht van
Velsen’ vastgelegd dat er snel een nieuwe visie op Velsen moet worden geformuleerd. De bestaande
liep in 2010 af. De nieuwe visie is een agenda setting visie. Deze toekomstvisie is de gezamenlijke
visie van college en raad. De visie waartoe besloten wordt, heeft gevolgen voor de beleidskaders.
Een gemeenschappelijke toekomstvisie is noodzakelijk, omdat:
1. de gemeente zoveel mogelijk wil voorkomen dat zij door ontwikkelingen en nieuwe feiten
wordt overvallen. Juist het proces van visieontwikkeling geeft zicht op trends en dilemma’s,
op problemen die nu klein lijken maar in de nabije toekomst wel degelijk om actie kunnen
vragen. De gemeente wil proactief kunnen handelen in plaats van reactief;
2. alleen wanneer er een eenduidige koers bestaat over de agenda die de gemeente de komende
vijftien jaar voert, ook op deelgebieden integraal en financieel verantwoord beleid kan
worden gemaakt.
3. de gemeente heroverwegingen te wachten staat en daarom keuzes moet maken. Wat blijft de
gemeente sowieso doen? Wat doet de gemeente in mindere mate of niet meer? Zijn er nieuwe
prioriteiten? Om tot verantwoorde keuzes te komen, is gemeentebrede overeenstemming nodig
over het toekomstbeeld van Velsen;
Het vergezicht 2025 gaat alle Velsenaren aan, want de uitvoering van de visie zal inzet vergen van
iedereen die in Velsen woont en werkt. Om een breed draagvlak in de samenleving te verkrijgen en te
behouden, is in het visietraject een zo breed mogelijke participatie gekozen van de raad, van private
en maatschappelijke organisaties, van bedrijven, van burgers en van hun vertegenwoordigers in de
gemeente.
Maatschappelijk draagvlak
Burgers, bedrijven en organisaties zijn gedurende de analyse- en de ontwerpfase interactief
betrokken geweest. De tussentijdse uitkomsten zijn telkens naar hen teruggekoppeld. Tevens is
gebruik gemaakt van het burgerpanel.
Financiële consequenties
De aan de totstandkoming van de Visie op Velsen verbonden kosten zijn in het plan van aanpak van
een dekking voorzien. Aan de Visie zelf zijn geen kosten verbonden. De op grond hiervan te maken
(beleids)keuzes vinden plaats binnen het kader van de (meerjaren)begroting.
Realisatie
Voor de vertaling van de visie in een strategische beleidsagenda en vervolgens concreet beleid wordt
gewerkt volgens een implementatieplan. Hierin is uitgewerkt met welke personele inzet (binnen de
vastgestelde formatie) wanneer welke stappen worden gezet en hoe de interne en externe
communicatie plaatsvindt. Tevens is hierin vastgelegd dat het college jaarlijks aan de raad rapporteert
over de voortgang en dat bij iedere nieuwe collegeperiode college en raad de visie herijken.
Velsen, 10-03-2011
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