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Voorgesteld raadsbesluit

De strategische agenda 2013 tot en met 2016, die voortvloeit uit Visie op Velsen 2025 "kennisrijk
werken", vast te stellen als strategisch kader voor alle beleidsdocumenten, college- en
raadsbesluiten tot en met 2016.
Samenvatting

De visie op Velsen 2025, "Kennisrijk Werken”, bevat het beeld van raad, bedrijfsleven,
maatschappelijke organisatie en burgers over hoe Velsen er in 2025 uit moet zien. Om dit beeld te
realiseren is een agenda nodig die als leidraad fungeert op weg naar 2025. Een agenda die het
mogelijk maakt samen met partners te werken aan het realiseren van de visie op Velsen. De
strategische agenda 2013 t/m 2016 bevat thema's en keuzes die moeten leiden tot acties die
kennisrijk werken in 2025 mogelijk maken. Het is het strategische kader voor alle
beleidsdocumenten, college- en raadsbesluiten tot en met 2016.
Aanleiding

De visie op Velsen is vastgesteld in april 2011. Hierna is gestart met verschillende trajecten om te
komen tot een vertaling van de visie naar een meer concrete agenda voor de komende 4 jaar. De
verschillende stappen hebben bestaan uit;
1) een intern traject, waarbij beleidsmedewerkers in verschillende sessies hebben gebrainstormd;
2) een carrouselsessie met de raad;
3) gesprekken met externe partners.
De resultaten van deze stappen zijn verwerkt in de strategische agenda. De strategische agenda
fungeert als een kader en leidraad voor het gemeentelijk beleid op weg naar 2025.
Programma

De strategische agenda is programma overstijgend.
Kader

Visie op Velsen 2025, vastgesteld op 11 april 2011
Raadssessie strategische agenda, 12 juli 2012
Beoogd doel en effect van het besluit

De inhoud van de strategische agenda vormt de leidraad voor beleid- en besluitvorming van
college en raad in de periode 2013-2016.
Directe maatschappelijke consequenties

Er zijn geen directe maatschappelijke consequenties.
Argumenten

Er zijn een aantal argumenten voor het opstellen van een strategische agenda. Ten eerste geeft de
agenda de raad, college en ambtenaren een kader waarbinnen gehandeld kan worden om zo de
visie op Velsen te realiseren. Dit geeft focus en richting aan de keuzes die gemaakt moeten
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worden. Ten tweede, maken de keuzes in de strategische agenda een doelgerichte lobby mogelijk
om resultaten te behalen en partners mee te krijgen. Ten derde geeft het onze stakeholders in de
gemeente duidelijkheid over wat er nodig is om de visie op Velsen te bereiken. Ten vierde nodigt
het stakeholders en burgers uit om zich actief in te zetten om mee te werken aan de visie.
Inspraak, participatie etc.

In de raadscarrousel van 12 juli 2012 heeft de raad aangegeven akkoord te zijn met de werkversie
van de strategische agenda als basis om in gesprek te gaan met externe partners. Daaropvolgend
zijn in het najaar en de winter van 2012 gesprekken gevoerd met partners uit het bedrijfsleven,
onderwijs, woningcorporaties, welzijn, zorgsector en cultuur. De bevindingen uit deze gesprekken
zijn gebruikt om de werkversie van de strategische agenda aan te vullen. In veel gevallen hebben
deze gesprekken geleid tot een onderstreping van de thema’s uit de visie. Ook hebben deze
gesprekken tot nuancering en wijziging van enkele thema’s geleid.
Op basis van deze gesprekken is ook gekozen voor één agenda in plaats van drie agenda’s. Onze
partners gaven aan dat thema’s in grote mate met elkaar samenhangen en dat die verbintenis ook
zichtbaar moet zijn in één agenda.
Alternatieven

Een alternatief is om geen strategische agenda te maken. We laten de Visie op Velsen dan onze
leidraad zijn en maken geen concrete afspraken over hoe die te bereiken. Dit zou echter betekenen
dat we de visie op Velsen 2025 niet vertalen naar keuzes en verandering in beleid. Daarmee is de
kans dat we goede keuzes maken om het beeld van de visie te realiseren kleiner dan bij het wel
vaststellen van een gerichte agenda.
Een ander alternatief is om een gedetailleerde uitvoeringsagenda vast te laten stellen door de raad.
Dit geeft echter niet de ruimte om uitvoering op de actualiteit aan te passen. Ook past dit niet bij de
kaderstellende rol van de raad. Met inzet van de huidige beleidsinstrumenten is er voldoende
mogelijkheid om de strategische agenda naar uitvoering te vertalen.
Risico’s

N.v.t.
Financiële consequenties

N.v.t.
Uitvoering van besluit

De raad wordt jaarlijks uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst. Bij deze bijeenkomst worden
ook andere stakeholders uitgenodigd.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

De Strategische Agenda Gemeente Velsen 2013 tot en met 2016.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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