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Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen met de conclusie van het college dat vergaderen op wisselende
locaties in de verschillende kernen niet wenselijk is.
2. Het college te verzoeken op korte termijn voorstellen voor mogelijke vaste locaties
voor te leggen zodat de raad daaruit een keuze kan maken.
Samenvatting

Als uitwerking van een motie komt het college tot de conclusie dat vergaderen op locatie
in de 7 kernen van Velsen niet wenselijk is. Als motivering geeft het college aan dat
hiervoor een fors aanvullend budget nodig is (geraamd wordt € 50.000 - € 250.000) en
dat de verhuisbewegingen veel van de interne organisatie vragen.
Aanleiding

Bij motie van 9 februari 2012 heeft de raad het college gevraagd om onderzoek te doen
naar de mogelijkheden voor het vergaderen op verschillende plekken in de 7 kernen.
Het college heeft een oriënterend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, de
onmogelijkheden en de financiële consequenties met bovenvermeld negatief resultaat
Programma

Bedrijfsvoering
Kader

Begroting 2013
Motie 5 van 2012
Beoogd doel en effect van het besluit

Duidelijkheid over de vraag of de raad in 2013 op verschillende locaties gaat vergaderen
of dat voor een vaste plaats wordt gekozen.
Directe maatschappelijke consequenties

Voor belanghebbende en belangstellende inwoners is het plezierig als
raadsbijeenkomsten in de directe nabijheid worden gehouden; voor raadsleden is het
een mogelijkheid om dichter bij de samenleving te vergaderen en een grotere diversiteit
aan publiek te trekken.
Argumenten

Het college geeft als argumenten om niet voor rouleren te kiezen:
- de fors hogere kosten die geraamd worden op € 50.000 - € 250.000
- de aan rouleren verbonden verhuisbewegingen die veel van de interne
organisatie vragen.
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Inspraak, participatie etc.

Het is in eerste instantie aan de raad zelf om af te wegen of de kosten en rompslomp
opwegen tegen de voordelen van wisselende vergaderlocaties.
Alternatieven

Afhankelijk van de keuze om wel of niet te rouleren zijn er vele alternatieven. Als
gekozen wordt voor rouleren kan dat op verschillende manieren uitgevoerd worden: in
scholen, in (andere) gemeentelijke eigendommen, ruimte huren in buurthuizen e.d.,
commercieel huren, uitnodigingen op geschikte locaties uitlokken e.d.
Ook indien voor een vaste plaats wordt geopteerd door de raad, zijn er ongetwijfeld
meer alternatieven dan het bestaande schoolgebouw dat het college volgens de brief in
een oorspronkelijk plan had voorzien.
Risico’s

Als de keuze valt op rouleren zal het moeilijk zijn voor een heel jaar alle locaties met
voor- en nadelen en financiële en andere consequenties in beeld te brengen. Het risico
bestaat dat onvoldoende geschikte vergaderlocaties worden gevonden, maar ook het
risico op verkeerde calculaties is dan groot. En dan is het risico op tegenvallers
waarschijnlijk groter dan dat op meevallers.
Het kiezen voor een vaste locatie kan ook risico’s meebrengen, zeker als deze niet als
vergaderlocatie ingericht is zodat veel voorzieningen nog moeten worden aangebracht.
Dat hoeven niet direct financiële risico’s te zijn, het kan voorkomen dat een locatie om
allerlei redenen voor deelnemers en bezoekers onplezierig blijkt te zijn.
Financiële consequenties

Het college raamt voor vergaderen op wisselende locaties een extra budget van
€ 50.000 - € 250.000. De kosten van het tijdelijk vergaderen op een vaste locatie buiten
het stadhuis in 2013 zullen uit het budget voor de renovatie van gebouw B gedekt
worden.
Uitvoering van besluit

Na een principe-uitspraak van de raad zal het college de uitvoering moeten
voorbereiden, dat wil zeggen in overleg met raad en griffie voor het vergaderen op
wisselende locaties voldoende geschikte locaties zoeken en zorgen voor de
noodzakelijke voorzieningen daar.
Indien gekozen wordt voor vergaderen op een vaste locatie zal bezien moeten worden
op welke locatie dat het beste kan gebeuren.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

n.v.t.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Brief van 19 juni 2012 van het college van burgemeester en wethouders met bijlage.
De agendacommissie
De secretaris,

De voorzitter,

H. Huijs

T. Mastenbroek-Wesseling
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