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Proces coalitievorming

Geachte raadsleden,
Via deze memo wenst de fractie van Velsen Lokaal de raad te informeren over het proces zoals
Velsen Lokaal dat voor ogen heeft om te komen tot een stabiele coalitie voor de komende vier jaar.

Informatiefase
Tijdens de informatiefase nodigt Velsen Lokaal alle politieke partijen van Velsen uit voor een
oriënterend gesprek. Doel van deze gesprekken is te oriënteren op de mogelijkheden voor de
vorming van een coalitie.
Velsen Lokaal is tijdens deze gesprekken vertegenwoordigd door twee gekozen raadsleden en een
lid van het bestuur van Velsen Lokaal. Nathanael Korf (fractievoorzitter Velsen Lokaal) neemt de
rol van informateur op zich en is voorzitter van deze gesprekken en wordt bijgestaan door Bram
Diepstraten (kandidaat wethouder) en een lid van het bestuur (nader te bepalen).
Elke genodigde politieke partij is met maximaal een zelfde afvaardiging vertegenwoordigd. Voor elk
gesprek wordt maximaal een uur gereserveerd.
Verder zijn bij het gesprek aanwezig de raadsgriffier in de rol van procesbegeleider en één van de
griffiemedewerkers t.b.v. verslaglegging.
De griffier adviseert gevraagd en ongevraagd als onafhankelijke partij over het proces en is liaison
richting de ambtelijke organisatie.

Verslag
Teneinde zoveel mogelijk transparantie te waarborgen wordt van elk gesprek een verslag gemaakt
door een griffiemedewerker. Het verslag is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik binnen de eigen
fracties van de aanwezige partijen. Van alle verslagen wordt uiteindelijke een integrale rapportage
opgesteld die aan de raad wordt toegezonden. Deze rapportage bevat een weergave van de
gevoerde gesprekken en kan al een eerste conclusie bevatten over een mogelijke coalitie waarmee
de formatiefase kan worden ingegaan.

Terugkoppeling
Naast bovengenoemde verslag wenst Velsen Lokaal ook op regelmatige basis de raad te
informeren over de voortgang van het coalitievormingsproces. Tijdens deze bijeenkomsten wordt
de raad ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of suggesties mee te geven. De
gekozen momenten zijn ‘natuurlijke’ momenten, zodat de extra impact op de agenda’s minimaal is.
Hieronder het eerste moment om de raad te informeren over het proces:




19 april (tijdens de tweedaagse training)
26 april tijdens de raadsvergadering

Hierna stellen we voor om tweewekelijks een moment te vinden dat de raad wordt geïnformeerd
over de voortgang. Dit zijn openbare bijeenkomsten, zodat ook onze inwoners zich op de hoogte
kunnen stellen van het proces.

Geplande gesprekken informatiefase
We hebben gemeend de gesprekken te plannen op volgorde van grootte. Hieronder een voorstel
voor de te plannen gesprekken in het kader van de informatiefase:
Dinsdag 3 april 15:15
Dinsdag 3 april 16:30
Donderdag 5 april 15:15
Donderdag 5 april 16:30
Maandag 9 april 20:30
Maandag 9 april 21:45
Dinsdag 10 april 16:30
Donderdag 12 april 15:15
Donderdag 12 april 16:30

D66 Velsen
LGV
VVD
CDA
Forza!
Groen Links
PvdA
SP
ChristenUnie

Formatiefase
De formatiefase wordt geopend met een plenaire openbare raadsvergadering, waarin alle partijen
input kunnen leveren die kan worden meegenomen in een akkoord. Het is vervolgens aan de
beoogd coalitiepartners of de input onderdeel wordt van het akkoord.
Tijdens de formatiefase vinden gesprekken plaats tussen de mogelijke coalitiepartners in
gezamenlijk overleg. Per fractie zijn maximaal twee vertegenwoordigers aanwezig.
Ook in deze fase verzorgt een griffiemedewerker de verslaglegging en is de raadsgriffier aanwezig
in de rol van procesbegeleider.
Van deze verslaglegging wordt een integrale rapportage opgemaakt die kan dienen als input voor
de geplande terugkoppelmomenten.
Tijdens de formatiefase kunnen de beoogde coalitiepartners ook een beroep doen op ambtelijke
ondersteuning, de gemeentesecretaris of de burgemeester.

Eindfase
Wanneer de beoogd coalitiepartners een concept akkoord hebben opgesteld wordt dit aan de raad
voorgelegd in een openbare vergadering. De raad kan dan nog met suggesties komen ter
aanvulling of verbetering van het akkoord.
Tevens willen we ook onze inwoners betrekken/ informeren tijdens en na afloop van de
formatiefase. De exacte vorm hiervan wordt in overleg met de coalitiepartners nader ingevuld.

