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Toelichting

Perspectiefnota
04-07-2013
Agendapunt: 10
Alle collegeleden
Tijdsduur:
De perspectiefnota bevat op hoofdlijnen de
beleidsontwikkelingen voor de komende jaren,
gekoppeld aan een overzicht van de financiële stand
van zaken. De raad heeft aangegeven dat hij politieke
sturing wil geven met de jaarlijkse perspectiefnota.
Daarom geeft deze perspectiefnota richtingen en
keuzemogelijkheden binnen beleidsvelden aan die in
de begroting verder uitgewerkt kunnen worden.
De verwachting is dat de raad hierdoor beter de
mogelijkheid krijgt tot een goede kaderstellende
discussie waardoor een kwaliteitsverbetering van de
totale financiële beleidssturing mogelijk zal zijn. De
voorjaarsnota is daarmee een kaderstellend
document voor de nieuwe begroting. Kort gezegd
wordt de begroting een uitwerking van hetgeen bij de
behandeling van de voorjaarsnota is besloten.
De conclusies van een onderling debat moeten de
basis vormen voor het opstellen van de begroting
2014, met dien verstande dat bij de bespreking van
de perspectiefnota het accent wordt gelegd op het
beleid en de mogelijke keuzes daarin, en dat bij de
behandeling van de begroting beoordeeld kan
worden of dit goed is uitgewerkt in concrete
beleidsvoorstellen en bijbehorende financiële
vertaling.

Behandeladvies
De starttijd is indicatief,
deze is afhankelijk van de
behandeling van de voorgaande agendapunten.

19.30 – 21.00

21.00 – 21.15
21.15 – 21.30
21.30 – 21.45
21.45 – 22.00
22.00

Discussie tussen fracties – aan de hand
van de strategische prioriteiten. Er is per
cluster van prioriteiten één woordvoerder
per fractie.
Schorsing
Korte reactie college
Schorsing
Slotverklaring fracties (intrekken/wijzigen
moties en amendementen), max. 1 ½
minuut per fractie.
Besluitvorming over amendementen,
voorstel en moties.

Strategische prioriteiten
1. IJmond, innovatieve regio
1.1 Realiseren Techniek, Engineering & Materials Campus
2. IJmuiden, de interessante stad
2.1 Startersleningen
2.2 Bouwstimulansen
2.3 Impuls entreegebied IJmuiden
3. Er zit energie in Velsen
3.1 Stimuleren duurzaamheidsverbeteringen
3.2 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
4. Avontuurlijke kust en groen
4.1 Kustinformatie- en innovatiecentrum
4.2 Kustvisie
5. Combinatie strategische prioriteiten
5.1 Prioriteit 1 (Realiseren TEM Campus) uitwerken in samenhang met prioriteiten 4
(Kustinformatie- en innovatiecentrum, en Kustvisie)
6. Toegevoegde prioriteiten
6.1 Witte Theater
6.2 Investeren in mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
6.3 Terugdringen kinderarmoede

