Jaarverslag 2014
Raadsgriffie Velsen

Bron: Beeldbank RWS
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2014 dat de griffie heeft opgesteld. Het jaarverslag gaat over de
werkzaamheden van de gemeenteraad en de griffie van Velsen in 2014.
Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die de griffie Velsen heeft ondernomen ter
ondersteuning en advisering van de gemeenteraad van Velsen.
De griffie vormt de ‘eigen’ ondersteuning van de gemeenteraad en probeert mede in samenwerking
met anderen, binnen en buiten de organisatie, de werkzaamheden van de raad en de afzonderlijke
raadsleden logistiek, procedureel en procesmatig zo goed mogelijk voor te bereiden en te
begeleiden.
Het jaar 2014 onderscheidt zich ten opzichte van eerdere jaren door een aantal ontwikkelingen: de
voorbereiding tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart, de installatie van de nieuwe raad met
een introductieprogramma en de personele mutatie op de griffie. Ook de verhuizing terug vanuit het
Tata Steel stadion, resp. het Beursgebouw, naar het gemeentehuis wordt zichtbaar in dit
jaarverslag.
De griffie kijkt terug op een mooi en dynamisch jaar voor zowel de raad als de griffie.
Velsen, 13 maart 2015

Ingekomen stuk voor de raadsvergadering van 11 juni 2015
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Gemeenteraad van Velsen
De samenstelling van de Velsense gemeenteraad stond in 2014 in het teken van de verkiezingen.
Tot 19 maart 2014 waren er tien raadsfracties. De gemeenteraadsverkiezingen brachten daar geen
verandering in. Tien politieke partijen vormden tien fracties in de Velsense gemeenteraad.
Op 26 maart 2014 werd afscheid genomen van maar liefst twintig raadsleden:
Paulien van Bodegraven, Rob van den Brink, Paul de Bruijn, Rodrigo Cruz Linde, Martin Gregoire,
Reina de Haan, Ben Hendriks, Gert Jan van der Hulst, Frits Korf, Andries Kouthoofd, Henny
Langendijk-Meijer, Sander Meinema, Ernst Merhottein, Karel Ockeloen, Tineke van OmbergenVester, Dicky Sintenie-Wiegers, Lieneke Teske-Post, Arjen Uytendaal, Gerard Vosse en Frits Vrijhof.

Afscheid van twintig raadsleden op 26 maart 2014

– bron:Reinder Weidijk Fotografie

Een aantal van deze raadsleden kwam op 16 april 2014 weer terug als gemeenteraadslid.
Voor het afscheid van de oude gemeenteraad hebben de stadsfotograaf en stadsdichter een
kunstwerk gemaakt. Ook kregen alle vertrekkende raadsleden een fles wijn met een persoonlijke
boodschap van de voorzitter van de gemeenteraad en een cd met een fotoreportage van het
afscheid.
Op 27 maart 2014 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, bestaande uit:
Annette Baerveldt, Floor Bal, Sige Bart, Robert te Beest, Gerko Buist, Süleyman Çelik, Piet van
Deudekom, Bram Diepstraten, Beryl Dreijer, Annekee Eggermont, Bas Hageman, Marc Hillebrink,
Johan van Ikelen, Ahmet Karateke, Hülya Kat, Mireille Koedijker, Nathanaël Korf, Robert van Koten,
Leo Kwant, Tilly Mastenbroek-Wesseling, Marianne Poen, Cees Sintenie, Sander Scholts, Sander
Smeets, Peter Stam, Ronald Vennik, Arjen Verkaik, Jeroen Verwoort, Marianne Vos-Vester, Wim
Westerman, Henk Wijkhuisen, Leen de Winter, Els Zorgdrager-van Laar.
In de raadsvergadering van 16 april 2014 verlieten zes raadsleden de raad. Vijf in verband met hun
aanstaande benoeming als wethouder. Daarnaast nam de heer Westerman ontslag als raadslid.
Vervolgens werden tijdens die raadsvergadering zes nieuwe raadsleden toegelaten en vijf
wethouders benoemd (Annette Baerveldt, Floor Bal, Robert te Beest, Ronald Vennik en Arjen
Verkaik).
Daarmee bestaat de gemeenteraad van Velsen vanaf 16 april 2014 uit:
Sige Bart (LGV), Rob van den Brink (VVD), Gerko Buist (SP), Süleyman Çelik (VL), Piet van
Deudekom (LGV), Bram Diepstraten (VL), Beryl Dreijer (Forza! IJmond), Annekee Eggermont
(CDA), Bas Hageman (VVD), Marc Hillebrink (D66V), Johan van Ikelen (VL), Fred Kappen (LGV),
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Ahmet Karateke (PvdA), Hülya Kat (D66V), Mireille Koedijker (SP), Nathánaël Korf (VL), Robert van
Koten (SP), Leo Kwant (LGV), Teresa da Silva Marcos (D66V), Tilly Mastenbroek-Wesseling (VVD),
Karel Ockeloen (PvdA), Marianne Poen (PvdA), Sander Scholts (Forza! IJmond), Cees Sintenie
(CDA), Iskandar Sitompul (GL), Sander Smeets (D66V), Jacqueline Staats (CDA), Peter Stam (VL),
Jeroen Verwoort (VVD), Marianne Vos-Vester (VL), Henk Wijkhuisen (D66V), Leen de Winter (CU)
en Els Zorgdrager-van Laar (D66V).

De gemeenteraad per 16 april 2016 – bron: Reinder Weidijk

Op 9 oktober 2014 maakte Peter Stam bekend dat hij per direct uit de fractie stapt van Velsen
Lokaal en als zelfstandig raadslid verder gaat. De naam van zijn fractie is PWZ (Participatie,
Wonen, Werken, Welzijn en Zorg). Daardoor bestond de Velsense gemeenteraad tot eind 2014 uit
elf raadsfracties.

Steunfractieleden
Bij de invoering van het nieuwe vergadersysteem in 2006 is bepaald dat iedere fractie maximaal
twee steunfractieleden kan aanwijzen. Op deze wijze kan iedere fractie met één woordvoerder
(raadslid of steunfractielid) deelnemen aan een sessie.
Door de fracties werden voor de nieuwe raadsperiode (per 1 april 2014) steunfractieleden
aangesteld. Verschillende wisselingen deden zich voor. Per 1 september 2014 zijn de
steunfractieleden Johan Sieraad (FIJ) en Soraya Tetouani Nejjar (GL) gestopt en per 1 december is
Sjanet Busard (SP) gestopt.
Een discussie over het wel of niet kunnen deelnemen van steunfractieleden aan besloten
bijeenkomsten en het inzien van geheime stukken heeft het presidium doen besluiten de
steunfractieleden de eed of belofte te laten afleggen. Dit vond plaats op 11 december 2014. Dertien
steunfractieleden legden de eed of belofte af in de raadsvergadering.

4

Bron: LGV

Bron: Velsen Lokaal

De steunfractieleden per 11 december 2014 zijn:
- Bart Tijl
Velsen Lokaal
- Maurice Bok
Velsen Lokaal
- Jeroen Bakker
VVD
- Frits Vrijhof
LGV
- Rob van Schie
LGV
- Marlies Havik
PvdA
- Ben Hendriks
PvdA
- Pieter Koopman
CDA
- Sylvia Gouda
Forza! IJmond
- Lieneke Teske-Post
Forza! IJmond
- Harm de Jong
ChristenUnie
- Laura Remkes-Noortman ChristenUnie
- Jiska Bot
GroenLinks
- Robin van Kouteren
SP (legde vanwege vakantie op 22 januari 2015 de belofte af)
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Activiteiten van de raad
De kaderstellende en controlerende rol
In 2014 heeft de raad het zwaartepunt van de politieke beleidsbepaling verplaatst naar de
beraadslagingen over de perspectiefnota (voor de zomer), in plaats van bij de
begrotingsbehandeling in november.
Door voor de zomer de belangrijkste beleidsuitgangspunten met elkaar vast te stellen – en daarbij
de algemene beschouwingen te houden – wordt voor de begrotingsvaststelling duidelijk welke kant
de gemeenteraad op wenst te gaan. Het kaderstellende karakter van de perspectiefnota in juni
wordt daardoor ook meer benut. Kanttekening daarbij is dat het verkiezingsjaar 2014 en de daarop
volgende collegevorming ervoor zorgden dat al eerder een deel van de randvoorwaarden
(uitgesproken strategische prioriteiten) bekend waren.
Tijdens de begrotingsbehandeling in november besprak de gemeenteraad in controlerende zin of
zijn visie en kaders, vastgelegd in de perspectiefnota, voldoende in de conceptbegroting waren
opgenomen om deze daarna vast te stellen.
Raadsvergaderingen en sessies
De gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. Het afscheid van de gemeenteraad werd
op 26 maart gehouden, gevolgd door de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 27 maart 2014.
In 2014 hebben er veertien raadsvergaderingen plaatsgevonden (inclusief de afscheids- en
installatie raadsvergadering). Er vonden twaalf sessie-avonden plaats (totaal 33 onderwerpen).
Hierbij inbegrepen zijn ook de sessies over de perspectiefnota en de begroting 2015.
De gemeenteraad vergadert volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema. In de opzet van het
vergadersysteem zijn geen grote wijzigingen aangebracht.

Stemmen in de Raad (22 oktober 2014) – Bron: griffie

6

Twintig minuten bijeenkomsten over de drie decentralisaties
In het kader van de informatieverstrekking vanuit het college, inspelend op de actualiteit, is door de
agendacommissie ervoor gekozen in het najaar over de 3D’s voorafgaand aan iedere sessieavond
apart en zonder agenda 20 minuten bij elkaar te komen. Op deze wijze wisselden de raad en de
drie portefeuillehouders de actuele stand van zaken uit over de inhoud en het proces van de drie
decentralisaties.
Werkbezoeken en themabijeenkomsten
Naast een uitgebreid introductieprogramma voor de nieuwe gemeenteraad hebben in 2014
verschillende werkbezoeken en themabijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder:
12 februari 2014
- themabijeenkomst Taskforce Ruimte Zuid-Kennemerland en IJmond
4 maart 2014
- informatiebijeenkomst nieuwe zeesluis
19 mei 2014
- informatiebijeenkomst VRK
17 en 18 juni 2014 - VNG congres in Drechtsteden
19 augustus 2014
- ‘achter de schermen’ bij Dance Valley
29 augustus 2014
- werkbezoek aan Alliander, Noord-Holland
5 september 2014
- excursie over de verbinding A8-A9 van Provincie Noord-Holland
8 september 2014
- werkbezoek HVC Alkmaar
10 oktober 2014
- werkbezoek zuidkant Noordzeekanaalgebied
7 november 2014
- werkbezoek RIBW
7 nov en 10 dec 2014- werkbezoek AWBZ instellingen in de IJmond
10 november 2014 - informatiebijeenkomst Velsertunnel
12 november 2014 - kennismakingsbijeenkomst Politieteam IJmond – bureau Velsen
12 november 2014 - kennismakingsbijeenkomst Bibliotheek Velsen
14 november 2014 - werkbezoek noordkant Noordzeekanaalgebied
28 november 2014 - bezoek zeekade van bedrijventerrein Grote Hout (NAM Kade)
28 november 2014 - kennismakingsbijeenkomst scholen van Dunamare Onderwijsgroep
8 december 2014
- informatiebijeenkomst VRK
12 december 2014 - werkbezoek MEE
17 december 2014 - sneak preview Witte Theater
Introductieprogramma van de nieuwe raad
Op 2 april begon het introductieprogramma voor de nieuwe gemeenteraad. Verschillende
bijeenkomsten maakten hier deel van uit. Een avond met inhoudelijke deelsessies was op 9 april,
gevolgd op 9 mei met een training over rollen van de gemeenteraad en effectief vergaderen.
Op 12 mei heeft de accountant een training over de jaarrekening en jaarverslag gegeven. Over de
strategische agenda van Velsen werd een bijeenkomst georganiseerd op 19 mei 2014. Op 4 juni
was er een bijeenkomst over de decentralisaties. Voor de gehele gemeenteraad en college is op
vrijdag 29 augustus een middag debatvaardigheden georganiseerd door Debat.nl. Deze middag
werd afgesloten met een teambuildingsbezoek aan Forteiland.
Handreikingen
Na de zomer is gestart met de reeks Handreikingen. Dit zijn korte informatieve bijeenkomsten voor
raads- en steunfractieleden voorafgaand aan de fractieavond. De eerste was op 11 september en
behandelde ‘moties en amendementen’ en op 9 oktober werd gesproken over het proces van de
bestemmingsplannen. De Handreiking ‘Stemmen in de Raad’ vond plaats op 4 december 2014.
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Regionale samenwerking
IJmondcommissie
Regionale samenwerking in de IJmond heeft eind 2013 vorm gekregen door de instelling van de
zogenoemde IJmondcommissie. De IJmondcommissie is de gezamenlijke raadscommissie van de
gemeenteraden in de IJmond en wordt gevormd door de raadsleden van de IJmondgemeenten. In
2014 is de IJmondcommissie vijfmaal bijeen geweest; 21 januari, 18 februari, 27 mei, 23 september
en 25 november 2014.
In het kader van de voorbereiding en besluitvorming in de afzonderlijke raadsvergaderingen is in
deze gezamenlijke raadscommissie gesproken over de zogenoemde ‘3 D’s’ (beleidsplannen
jeugdhulp en decentralisatie AWBZ; verordeningen jeugdhulp, WMO en Participatiewet); regionale
mobiliteitsvisie en de Zienswijze Nota Reikwijdte en detailniveau A8-A9. Daarnaast fungeerde de
IJmondcommissie meerdere malen als regionaal informatieplatform over uiteenlopende
gemeentegrens overstijgende onderwerpen.
Agendacommissie IJmond
Zoals op lokaal niveau voor een gemeenteraad is ook op regionaal niveau een agendacommissie
geformeerd. Vanuit Velsen is het raadslid Hülya Kat lid van de agendacommissie IJmond. Zij is
namens Velsen tevens één van de drie roulerende voorzitters. Haar plaatsvervanger is Beryl
Dreijer. De leden van de agendacommissie zijn tevens voorzitter van de IJmondcommissie.
Wanneer Velsen de voorzitter voor een IJmondcommissie levert, is de griffier van Velsen de griffier
van de betreffende IJmondcommissie.
De agendacommissie van de IJmondcommissie wordt voorgezeten door het Velsense raadslid
Hülya Kat. De griffier ondersteunt samen met de collega-griffiers de agendacommissie IJmond.
Regiegroep IJmond
Om de samenwerking binnen de IJmond verder te verbeteren is de regiegroep IJmond ingesteld.
Deze bestaat uit de burgemeesters van Beverwijk, Heemskerk en Velsen en enkele raadsleden uit
de betreffende gemeenten. De gemeentesecretaris van Velsen is de ‘linking pin’ naar de collegagemeentesecretarissen. De griffier van Velsen is de secretaris van de regiegroep.
Metropool Regio Amsterdam (West)
Op 28 oktober is er een speciale bijeenkomst georganiseerd voor alle raadsleden en bestuurders
van de gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen in het stadhuis van Beverwijk. Tijdens
deze avond is in verschillende groepen gediscussieerd over de onderwerpen en de positie van de
IJmondgemeenten binnen de MRA. De uitkomst is verwerkt in de MRA-agenda IJmond die begin
2015 werd vastgesteld.
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Ondersteunende commissies van de raad
Agendacommissie
De agendacommissie bestond vóór de verkiezingen uit vier leden; twee uit de oppositie en twee uit
de coalitie, onder voorzitterschap van de plaatsvervangend raadsvoorzitter. De voorzitter van de
gemeenteraad maakt formeel ook onderdeel uit van de agendacommissie. Op 16 april 2014 werden
door de gemeenteraad de nieuwe leden (raadsleden) van de agendacommissie benoemd.
Voor 19 maart 2014

Vanaf 16 april 2014

Voorzitter
(plaatsvervangend raadsvoorzitter) Tilly Mastenbroek

Els Zorgdrager

Lid (oppositiefractie)
Lid (oppositiefractie)
Lid (coalitiefractie)
Lid (coalitiefractie)

Beryl Dreijer
Nathanael Korf
Tilly Mastenbroek
Karel Ockeloen

Beryl Dreijer
Martin Gregoire
Ben Hendriks
Els Zorgdrager

Ondersteuning vanuit de griffie wordt gegeven door de griffier en de medewerker raadsgriffie.
Reglement van orde, werkinstructie en formats
Voor haar eigen functioneren heeft de agendacommissie op 30 september 2014 een eigen
reglement van orde opgesteld. Deze is daarna aan presidium en de raad aangeboden. De
agendacommissie heeft een procesmatige taak om de vergaderingen van de gemeenteraad zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen.
In oktober heeft de agendacommissie de werkinstructie, die de activiteiten en checks in de
voorbereidingsfase tot de agendacommissie, herijkt. Ook zijn de drie type behandelwijzen
(informeren, consulteren, geven van advies over een raadsvoorstel), die zijn opgenomen in het
format agendaverzoek en bespreekvoorstel, verder uitgelijnd op basis van de opgedane ervaringen.
Ingekomen brieven
Na een discussie in het najaar in de agendacommissie over de ingekomen brieven aan de raad (de
lijst ingekomen brieven als vast agendapunt van iedere raadsvergadering) is de volgende afspraak
gemaakt: alle ingekomen brieven, die tot en met de vrijdag om 12.00 uur voorafgaand aan de
vergadering van de agendacommissie bij de griffie zijn aangeboden (met een behandelvoorstel
vanuit de griffie) worden in de agendacommissie besproken en als voorstel aan de eerstvolgende
raad ter vaststelling aangeboden. Brieven die na deze deadline worden aangeboden worden
behandeld in de daaropvolgende agendacommissie. Hierdoor kan de agendacommissie ook
daadwerkelijk de verantwoording voor het behandeladvies nemen.
Voorzitterspoule
Raadssessies worden voorgezeten door raadsleden. In april 2014 zijn de volgende raadsleden
benoemd als sessievoorzitter: T. Mastenbroek, H. Wijkhuisen, H. Kat, E.H. Zorgdrager, H.B.E.
Dreijer, P. van Deudekom, J.P. van Ikelen, B. Diepstraten, P. Stam, M.M. Hillebrink en C. Sintenie.
In 2014 is in samenwerking met Debat.nl een drietal trainingen speciaal voor de voorzitters
georganiseerd; 15 april, 26 mei en 17 november 2014.
Presidium
Het presidium, bestaande uit de fractievoorzitters, de raadsvoorzitter en de plaatsvervangend
raadsvoorzitter, is acht maal bij elkaar geweest (22 januari, 12 februari, 14 mei, 21 mei, 10
september, 29 oktober, 26 november, 17 december 2014).
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De secretaris van het presidium is de raadsgriffier.
Rekenkamercommissie
Er zijn in 2014 elf vergaderingen geweest van de rekenkamercommissie, waaronder twee regionale
bijeenkomsten in Haarlem en in Beverwijk. Het onderzoek naar onderwijshuisvesting is in 2014
afgerond met behandeling in een raadssessie op 23 januari 2014 en besluitvorming in de
raadsvergadering van 6 februari 2014. Het gezamenlijke onderzoek met 19 gemeenten naar de
HVC is uitgevoerd in 2014 en behandeld in een raadssessie op 22 september 2014. In de
raadsvergadering van 20 november 2014 is er een raadsbesluit genomen over de aanbevelingen.
De rekenkamercommissie bestaat uit een afvaardiging vanuit elke fractie en een externe voorzitter,
de heer J.E. van der Boon, en wordt ondersteund vanuit de griffie.
De commissie bestond uit de volgende personen:
Voor 19 maart 2014
R. Cruz Linde
H.B.E. Dreijer
A.C. Eggermont
R.W. de Haan
M.M. Hillebrink
M. Koedijker
F.J. Korf
T. Mastenbroek
F. Bal
L. Teske-Post

Vanaf 16 april 2014
A.C. Eggermont
H.B.E. Dreijer
B.M. Diepstraten
M. Koedijker
A. Karateke
L. de Winter
T. Mastenbroek
S. Smeets
I. Sitompul
F.H. Kappen
P. Stam (vanaf 6 november 2014)

Voorbereidingsgroep Raadsakkoord/Raadsplanning
Op 29 oktober 2014 is een raadswerkgroep geformeerd door de fractievoorzitters met de opdracht
om te komen tot een raadsakkoord en een raadsplanning. De raadsgroep bestaat uit Leen de
Winter, Iskandar Sitompul, Bram Diepstraten, Bas Hageman en Marianne Poen en is in 2014
driemaal bij elkaar geweest (13 november 2014, 25 november 2014 en 15 december 2014).
Werkgeverscommissie Raadsgriffie
De werkgeverscommissie oefent namens de gemeenteraad het werkgeverschap uit ten aanzien
van de griffier. De werkgeverscommissie bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad, de
plaatsvervangend voorzitter en de raadsleden L. Kwant en C. Ockeloen. Begin 2014 heeft de
commissie het traject doorlopen voor het aannemen van de nieuwe raadsgriffier.
Normaliter ondersteunt de griffier de werkgeverscommissie. In het kader van de
sollicitatieprocedure en de benoeming van de nieuwe raadsgriffier begin 2014, was de
ondersteuning in handen van de plaatsvervangend griffier.
Bestuurlijke Driehoek
De bestuurlijke driehoek, bestaande uit de burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier, is op
verschillende momenten bij elkaar geweest. In dit overleg wordt in gezamenlijkheid gesproken over
de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor bestuurlijk Velsen. Het eenvoudig bij elkaar
binnenlopen zorgt voor korte lijnen, waardoor de meer praktische aandachtspunten snel kunnen
worden opgepakt.
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Faciliteiten voor de raadsleden (extern)
Verkiezingstijd
Speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen is op 1 februari 2014 een interactieve stemtest met
de naam ‘DeStemvanVelsen.nl’ van start gegaan. Deze stemtest is ontwikkeld door Bureau Necker
van Naem aan de hand van ingebrachte informatie van de politieke partijen in Velsen.
Het vormde een belangrijk hulpmiddel voor inwoners bij het uitbrengen van de stem op een van de
elf partijen die meededen aan de verkiezingen. Bezoekers konden ook zelf een “goed idee voor
Velsen” plaatsen. Deze ideeën zijn verzameld en aan de later in het jaar gevormde raadswerkgroep
raadsakkoord/raadsplanning als input meegegeven.
Live uitzendingen
De functionaliteit van de website raad.velsen.nl, waarop vanaf 2010 alle vergaderingen, incl.
agenda’s en documenten van de raad staan, is begin 2014 uitgebreid met het plaatsen van
videobeelden van de vergaderingen in de raadzaal. Speciaal daarvoor zijn tijdens de verbouwing
van de raadzaal vaste camera’s in de raadzaal geplaatst. Daardoor kan iedereen in Velsen en
daarbuiten live de vergaderingen in de raadzaal volgen. De sessies in de andere vergaderruimten
zijn ook rechtstreeks te volgen via de website, maar dan via audio.
Persberichten en Nieuwsbrieven
RTV Seaport, IJmuider Courant, De Jutter en Hofgeest, Weekblad huis aan huis, Nieuwsblad
IJmuiden, Dichtbij.nl en RTV Noord-Holland zijn in 2014 via 24 persagenda’s en 17 persberichten
geattendeerd op mogelijk interessante onderwerpen.
Daarnaast zijn er 24 nieuwsbrieven verschenen bestemd voor burgers die geïnteresseerd zijn in de
onderwerpen die de raad behandeld. De nieuwsbrief ligt ter inzage in de bibliotheken, de
publiekshal en in de raadzaal. Deze wordt ook verzonden naar de pers, wijkplatforms en contacten
van de raad. Ook wordt de nieuwsbrief gepubliceerd op intranet en de website van de gemeente en
van de raad.
RTV Seaport
De lokale omroep RTV Seaport zendt op basis van een overeenkomst met de gemeenteraad de
verschillende vergaderingen van de raad uit. In de aanloop tot de verkiezingen heeft RTV Seaport
drie debatten georganiseerd in de bibliotheek van IJmuiden en één Raadspleincafé met de
lancering van DeStemvanVelsen.nl.
Naast de live uitzendingen van de vergaderingen via de website raad.velsen.nl zendt ook de lokale
omroep RTV Seaport rechtstreeks uit. Voorafgaand aan de raadsvergadering en na afloop van de
raadsvergadering, worden interviews uitgezonden met o.a. het raadslid van de dag. Van de
raadsvergaderingen en van de sessies worden samenvattingen gemaakt. Voorzitters van de
sessies worden, na afloop van een sessie, ook regelmatig geïnterviewd. De samenvatting van de
vergadering wordt door RTV Seaport op vaste dagen en tijdstippen in de week na de vergadering
uitgezonden op hun Ziggo televisiekanaal en is terug te zien via “uitzending gemist” op hun website.
Namens de gemeenteraad voeren Els Zorgdrager en Robert van Koten, ondersteunt door de griffie,
de gesprekken met het bestuur en de redactie van RTV Seaport over de gang van zaken en de
mogelijke aanpassingen. Dit jaar is er 4 keer overleg geweest. Belangrijke terugkerende
onderwerpen zijn de vernieuwing van de uitzendingen in relatie tot de nieuwe cameratechniek in de
raadzaal.
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Gast van de Raad
Voorafgaand aan de raadsvergadering (afhankelijk van de agenda) worden ongeveer 80 gasten
uitgenodigd om als “Gast van de Raad” een raadsvergadering bij te wonen. De “Gast van de Raad”
mag iemand uit Velsen meenemen. In 2014 heeft Gast van de Raad vijf maal plaatsgevonden. De
gemeenteraad heeft in 2014 in totaal 26 gasten ontvangen. In september heeft het presidium dit
project, dat in de vorige raadsperiode was gestart, geëvalueerd. Resultaat is dat het project met een
enkele aanpassing wordt voortgezet.
John van Dijk Fonds
Het John van Dijk Fonds heeft als doel jongeren en politiek dichter bij elkaar te brengen. Eind 2014
werden weer een groot aantal bezoeken aan scholen in het voortgezet onderwijs in Velsen
gebracht.
In 2014 is veel aandacht besteed aan de inzet van sociale media; ook is een nieuwe huisstijl
ontwikkeld. Naast het twitteraccount @jvdfvelsen is er een nieuwe facebookpagina aangemaakt en
kunnen de leerlingen foto’s posten op instagram. Tot slot is er een traject gestart om de website van
het John van Dijk Fonds te vernieuwen.
Het John van Dijk Fonds bestaat sinds april 2014 uit: de raadsleden Sander Smeets (voorzitter,
D66V), Sige Bart (vicevoorzitter, LGV), Bas Hageman (VVD), Gerko Buist (SP), Teresa da Silva
Marcos (D66 Velsen), Jacqueline Staats (CDA) en de vijf steunfractieleden Frits Vrijhof (LGV),
Jiska Bot (GroenLinks), Marlies Havik (PvdA), Maurice Bok (Velsen Lokaal) en Sylvia Gouda
(Forza! IJmond). Het fonds wordt vanuit de griffie ondersteund.
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Faciliteiten voor de raadsleden (intern)
Verhuizing
Tot vlak voor de raadsverkiezingen van maart vergaderde de gemeenteraad in het Tata Steel
Stadion. Op 6 maart 2014 vond de eerste raadsvergadering plaats in de vernieuwde raadzaal.
Ook de commissieruimtes in het gemeentehuis werden in gebruik genomen. Bijna alle
gemeenteraadsfracties kregen in het gemeentehuis van Velsen weer de beschikking over een eigen
fractiekamer, met uitzondering van de nieuwe (sinds oktober 2014) fractie PWZ.

Rondleiding door gebouw B tijdens de renovatie – Bron: griffie

Publiekshal
In de vernieuwde publiekshal is bij de leestafel een aparte plek ingericht over de gemeenteraad. In
de informatiekast vindt men actuele informatie over de gemeenteraad en in een nieuw ontworpen
fotogalerij zijn de portretten van de raadsleden en de collegeleden opgenomen.
Digitale leeskamer (o.a. weekbericht en evenementenkalender)
Tot en met het derde kwartaal was er een aparte leeskamer voor de raads- en steunfractieleden
inclusief postvakjes. In het presidium van 29 oktober 2014 is besloten om de digitalisering verder
door te voeren, de leeskamer te digitaliseren en daarmee de fysieke leeskamer met de postvakjes
op te heffen.

De postvakjes zijn niet meer - Bron: GroenLinks
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Door de invoering van de digitale leeskamer konden ook de bekende ‘weekberichten’ hierin worden
ondergebracht. In het besloten deel van de website en de raadsapp is ook de
evenementenkalender opgenomen. Daardoor is het aantal mails met bijlagen verminderd.
ICT voorzieningen
Nieuw is dat binnen het gemeentehuis een draadloze internetverbinding (WiFi) beschikbaar is,
zodat raads- en steunfractieleden kunnen inloggen met hun eigen iPad / tablet / laptop. Op deze
wijze kan iedereen ook daadwerkelijk digitaal aan de slag. Helaas zijn er soms problemen met de
WiFi verbinding. Er wordt door de afdeling automatisering hard gewerkt om dit te verhelpen.
Protocol Facilitaire Dienst
Om de vele vergaderingen van de gemeenteraad zo soepel mogelijk te laten verlopen is in
samenwerking met de Facilitaire Dienst een protocol opgesteld voor elk type vergadering. Door de
verdere standaardisering van de ondersteuning kunnen de meer bijzondere bijeenkomsten meer
aandacht in de voorbereiding en uitvoering krijgen.
Financiële administratie
Raadsleden en steunfractieleden krijgen een vaste maandelijkse vergoeding voor de aanschaf van
de door hen gewenste ICT voorzieningen, zoals laptop, tablet, pc. Aan het begin van de nieuwe
raadsperiode was het voor raads- en steunfractieleden mogelijk om een voorschot op hun pcvergoeding aan te vragen.
Halverwege 2014 veranderde de administratieve wijze van uitbetalen van presentiegeld aan de
steunfractieleden en de betaling van de pc-vergoeding. Aanleiding waren nieuwe richtlijnen van de
Belastingdienst. Normaliter verliep dit via de salarisadministratie en werd op deze vergoeding
loonbelasting ingehouden. Consequentie is dat met ingang van de nieuwe raadsperiode nu de
afdeling financiën de betalingen verzorgt. De griffie geeft daarvoor per kwartaal aan de afdeling
financiën het aantal momenten van aanwezigheid van de steunfractieleden door. De afdeling HR
onderzoekt nog op welke wijze zij de steunfractieleden een (jaar)specificatie kunnen verstrekken.
Op 11 december 2014 heeft de gemeenteraad besloten om aan de geïnstalleerde steunfractieleden
met ingang van 1 januari 2015 een vaste maandelijkse (bruto) vergoeding van € 75,- tot het einde
van deze raadsperiode toe te kennen voor het bijwonen van sessievergaderingen, inclusief reis- en
verblijfkosten met dien verstande dat deze vergoeding jaarlijks niet wordt geïndexeerd. In het
nieuwe jaar zal deze handeling worden geautomatiseerd.
Naast de uitbetaling van de presentiegelden voor de steunfractieleden, zorgt de griffie ook voor
betaling van de maandelijkse vergoeding van twee raadsleden (deze twee hebben voor opting-in
gekozen).
Fractievergoedingen
Om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de fracties, waarbinnen
de raadsleden opereren, te versterken, ontvangt iedere fractie een bijdrage van € 1.500 per jaar. De
verantwoording hierover wordt door de controlecommissie, bestaande uit drie leden van de
rekenkamercommissie gecontroleerd. De controle begin 2014 over het kalenderjaar 2013 werd (op
verzoek van de rekenkamercommissie) uitgevoerd door de dames H.B.E. Dreijer, T. MastenbroekWesseling en H.M. Teske-Post. Op 6 maart 2014 is de verantwoording door de gemeenteraad
vastgesteld.
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De Raadsgriffie
Samenstelling
Aan raadsgriffier Han Huijs, die vanaf de start van het dualisme leiding gaf aan de griffie, werd op 6
maart 2014 op eigen verzoek eervol ontslag verleend (per 1 juli 2014). Op 30 juni 2014 werd tijdens
een informele bijeenkomst afscheid van haar genomen.

Bron: griffie

In de raadsvergadering van 6 maart 2014 werd Arjen Overbeek (per 1 juni 2014) benoemd als
raadsgriffier van Velsen. In de raadsvergadering van 11 december 2014 legde hij de belofte af.

Bron: griffie
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Vanaf 1 juni 2014 wordt de raadsgriffie gevormd door:
 Arjen Overbeek, raadsgriffier
 Linda Klinkenberg, raadsadviseur, secretaris RKC en plaatsvervangend griffier
 Monique Josemans, raadscommunicatieadviseur
 Carla Mul, medewerker raadsgriffie
 Susanne Neeskens, medewerker raadsondersteuning
 Annemieke Gosewehr, administratief medewerker raadsgriffie

Bron: Reinder Weidijk

Twee verhuizingen
Na bijna 15 maanden gewerkt te hebben in de tijdelijke locatie Beursgebouw keerde de griffie op 1
maart 2014 terug naar gebouw B van het gemeentehuis. Eind 2014 verhuisde de griffie voor een
tweede maal. Hierdoor is ook de griffie in het beveiligde deel van het gemeentehuis opgenomen en
zitten alle medewerkers op één kamer.

Missie van de Griffie
Op 18 september 2014 hield de griffie een heisessie. Daar werd teruggekeken op de huidige
takenpakketten en werden de werkzaamheden voor 2015 doorgenomen. Ook formuleerde de griffie
haar missie:
“De raadsgriffie Velsen biedt onafhankelijke en professionele ondersteuning aan de
gemeenteraad in al zijn rollen (kaderstellend, controlerend, volksvertegenwoordigend) om te
komen tot goede besluitvorming en daarnaast is de griffie de spil tussen gemeenteraad en
organisatie.”
Financiën
De begroting en verantwoording van de griffie maken onderdeel uit van de begroting, resp. de
jaarrekening van de gemeente Velsen.
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De Raad in cijfers
Een jaar in cijfers
2014
Raadsvergaderingen
Sessies
Informele bijeenkomsten
Informatiebijeenkomsten
Vergaderingen Agendacommissie
Vergaderingen Presidium
Vergaderingen Rekenkamercommissie
IJmond commissies
John van Dijk Fonds

14
12
5
7
10
7
9
5
6

Raadsvragen
54
Amendementen
Ingediend
Aangenomen
Ingetrokken
Verworpen
Vervallen

33
3
8
17
5

Moties
Ingediend
Aangenomen
Aangehouden
Ingetrokken
Verworpen

47
12
2
12
21

Gast van de Raad
Aantal personen

5
26
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