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Voorgesteld raadsbesluit

•
•
•

De heer T.J. (Hans) Romeyn te benoemen als informateur
Het in het raadsvoorstel geformuleerde voorstel voor informatieproces vast te stellen en als
opdracht aan de informateur mee te geven
De griffier de opdracht te geven gevraagd en ongevraagd te adviseren als onafhankelijke partij
over het proces, als liaison richting de ambtelijke organisatie op te treden en te zorgen voor de
begeleiding/ondersteuning van het proces.
Samenvatting

In Velsen is het gebruikelijk dat de grootste partij het voortouw neemt in de informatiefase. Velsen
Lokaal heeft besloten om op basis van de uitslag de informatiefase gezamenlijk op te pakken met
D66Velsen. Velsen Lokaal heeft als motto “samen verder bouwen aan Velsen” en wil dat graag
direct waar maken door de informatiefase gezamenlijk op te pakken. Vanuit dit oogpunt wordt een
procesvoorstel inclusief het benoemen van een onafhankelijke informateur voorgelegd.
Inleiding

In een raadsakkoord werken alle partijen op basis van gelijkwaardigheid, wij vinden het daarom
logisch om de informatiefase ook op deze manier te werken. Wij willen voortbouwen op de basis
die de afgelopen jaren is gelegd voor een stabiele bestuurscultuur en goede verhouding tussen
raad en college in Velsen. Het motto van Velsen Lokaal is ‘samen verder bouwen aan Velsen’. We
zullen onderzoeken in hoeverre er weer draagvlak is voor een raadsakkoord of raadsprogramma
nieuwe stijl. Dit is wat ons betreft geen doel, maar een middel om de samenwerking beter te
organiseren en onze maatschappelijke doelen vorm te geven. Ook onderzoeken we welke partijen
een college van B&W willen formeren.

Informateur
We stellen voor om als externe informateur Hans Romeyn te benoemen. Hans Romeyn is 16 jaar
burgemeester geweest in Heiloo en is daarvoor ook wethouder geweest in Velsen. De
informerende partijen hebben veel vertrouwen in de kundigheid en onafhankelijkheid van Hans
Romeyn.

Informatiefase - verkenningsfase
Tijdens de informatiefase nodigt de informateur alle gekozen politieke partijen van Velsen uit voor
een oriënterend gesprek op een neutrale locatie. Hans Romeyn neemt de rol van informateur op
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zich, is voorzitter van deze gesprekken en wordt bijgestaan door de griffier. Elke genodigde
politieke partij is welkom met maximaal 3 personen waarvan bij voorkeur 2 raadsleden. Voor elk
gesprek wordt maximaal een uur gereserveerd. Verder is een raadsadviseur bij het gesprek
aanwezig t.b.v. verslaglegging. De griffier adviseert gevraagd en ongevraagd als onafhankelijke
partij over het proces en is liaison richting de ambtelijke organisatie.

Doelen informatiefase
De intentie van de informatiefase is om een aantal doelen te behalen. De doelen zijn als volgt:
•

•
•
•

•
•

De informateur zal onderzoeken of er draagvlak is voor met een raadsprogramma of
raadsakkoord. Hierbij worden de aanbevelingen vanuit de evaluatie van het raadsakkoord
2018-2022 meegenomen.
De raad een sterke positie te geven als vertegenwoordiger van de belangen van de
samenleving
Onderzoeken op welke wijze de samenleving kan worden betrokken bij een eventueel
raadsprogramma/raadsakkoord en bij een collegeprogramma.
Een beeld vormen van welke thema’s belangrijk zijn in de bestuursperiode 2022-2026.
Daar hoort bij een inzicht in standpunten waar partijen het over eens kunnen zijn en inzicht
in breekpunten en zaken waarover debat in de gemeenteraad gewenst is.
Onderzoeken wat de verwachting is ten aanzien van het functioneren van de wethouders
en het college.
Onderzoeken hoe we de verhouding college-raad verder kunnen optimaliseren.

Alle partijen ontvangen voor de informatieve gesprekken een vragenlijst, zodat zij zich goed
kunnen voorbereiden op de gesprekken.
Gedacht kan worden aan de volgende vragen aan politieke partijen
1. Wat zijn uw ideeën over het verder verbeteren van de bestuurscultuur en de verhouding
raad-college?
2. Wat zijn uw ideeën om de gemeenteraad een sterke(re) positie te geven?
3. Hoe denkt u over een nieuw raadsakkoord of raadsprogramma?
4. Indien er een nieuw raadsakkoord zou komen, vindt u dan een apart coalitieakkoord nodig?
5. Hoe denkt u over procesafspraken en een termijnplanning in een raadsakkoord of
raadsprogramma?
6. Op welke wijze vindt u dat de samenleving betrokken kan zijn bij
raadsakkoord/raadsprogramma en collegeprogramma?
7. Welke maatschappelijke opgaven ziet u en welke ambities heeft u ten aanzien van de
maatschappelijke opgaven en de thema’s die in dit voorstel zijn opgenomen?
8. Welke thema’s vindt u verder van belang voor de komende periode? Wat zijn uw ambities
daarbij? En wat zijn voor u breekpunten?
9. Welke partijen zouden volgens u een nieuw college van B&W moeten vormen?
10. Wat verwacht u van een nieuw college en de wethouders?

Factoren om rekening mee te houden in het (in)formatieproces
Net als andere gemeenten, staat Velsen de komende jaren voor grote opgaven, bijvoorbeeld op
het terrein van woningbouw, de energietransitie, luchtkwaliteit, bereikbaarheid, het sociaal
welbevinden, brede welvaart, participatie en leefbaarheid. Om hier op een goede manier mee om
te gaan willen wij verder bouwen aan een stabiel bestuur waarbij de inbreng van inwoners,
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ondernemers en instellingen van groot belang is. Voor al deze opgaven is brede steun vanuit de
raad wenselijk.

Belangrijke thema’s voor Velsen
We beogen met deze opdracht een verkenning naar een raadsprogramma of raadsakkoord waarin
inhoud proces en werkwijze onderdeel zijn zoals hieronder geschetst.
-

-

Het raadsakkoord is een leidraad voor de samenwerking tussen raad, college en
organisatie (intern) en de samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en regio
(extern) om met elkaar de maatschappelijke opgaven op te kunnen pakken.
Het raadsakkoord kan het leiden tot een strategische agenda voor raad en samenleving.
Het raadsakkoord kan kaders voor de raad geven om inhoudelijk het debat te kunnen
voeren. Zoals de maatschappelijke opgaven en ambities.
Het raadsakkoord geeft kaders aan het college om vanuit de maatschappelijke opgaven en
ambities aan de oplossing te kunnen werken.

Gezamenlijk proces met de samenleving
Maatschappelijke
opgave 1
+
Ambitie(s)

Maatschappelijke
opgave 2
+
Ambitie(s)

Maatschappelijke
opgave 3
+
Ambitie(s)

Maatschappelijke
opgave N
+
Ambitie(s)

Werkwijze in de raad en tussen raad en college

Mogelijke thema’s voor maatschappelijke opgaven en eventueel daaruit voortvloeiende ambities,
zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participatie
Wonen en woningbouw
Zorg en Sociaal Velsen
Duurzaamheid, groen en circulariteit
Bereikbaarheid
Lokale economie en vestigingsklimaat
Leefbaarheid, luchtkwaliteit en veiligheid
Sport en gezondheid
Onderwijs en cultuur
Regionale samenwerking
Financiën

Formatiefase
De invulling van de formatiefase hangt af van de uitkomst van de informatiefase. De informateur
geeft in zijn verslag een advies over de invulling van de formatiefase. Velsen Lokaal en D66 zullen
op basis van het eindverslag en de adviezen een voorstel doen aan de gemeenteraad voor de
formatiefase.
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Beoogd doel en effect van het besluit

De besluiten moeten leiden tot een gelijkwaardig en gezamenlijke basis voor het vormen van een
raadsakkoord of raadsprogramma en nieuw college van B&W. Dit zal een stevig fundament leggen
voor een sterke raad en een sterk college om de wensen en belangen van inwoners zo goed
mogelijk te verwezenlijken.
Uitvoering van besluit

Procesafspraken
•

•
•
•

•
•

•

•

•

Op 30 maart is er een openbaar duidingsdebat waarin partijen de verkiezingsuitslag
kunnen duiden en kunnen aangeven welke thema’s zij van belang vinden in de komende
bestuursperiode. De ingebrachte thema’s worden als input meegenomen door de
informateur.
De informateur is voorzitter van de verkennende gesprekken en stelt het eindverslag op
inclusief een advies voor de formatiefase.
De informateur spreekt alle partijen.
Om zoveel mogelijk transparantie te waarborgen wordt van elk gesprek een verslag
gemaakt door de raadsadviseur. Een samenvatting van de verslagen wordt openbaar
gemaakt, na akkoord van de partijen.
Het eindverslag met bijhorend advies is circa 14 april gereed en wordt besproken in de
openbare raadsvergadering van 21 april 2022.
In de informatiefase ondersteunt de griffie het proces als onafhankelijke procesbegeleider.
De griffie is de liaison naar de ambtelijke organisatie. Alle partijen kunnen een beroep doen
op de griffie voor advies en informatie vanuit de ambtelijke organisatie.
Op 7 en 8 april vindt een tweedaagse met de nieuwe gemeenteraad plaats. Ook tijdens
deze tweedaagse kunnen partijen ideeën en wensen meegeven aan de informateur via de
griffier. Indien nodig wordt een tweede ronde gesprekken georganiseerd na de
tweedaagse.
Communicatie in de (in)formatiefase vindt plaats op afgesproken momenten en via centrale
boodschap vanuit de informateur. (dus niet uit eigener beweging en ook niet via social
media).
Er vinden geen andere gesprekken gelijktijdig plaats.

Terugkoppeling
Voor het informatie- en formatieproces geldt dat de raad regelmatig geïnformeerd wordt over de
voortgang van het informatie- en formatieproces. 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.

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:
Vrijdag 1 april 09:30 uur
Vrijdag 1 april 11:00
Vrijdag 1 april 13:00
Vrijdag 1 april 14:30

Velsen Lokaal
D66 Velsen
VVD Velsen
GroenLinks Velsen
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Vrijdag 1 april 16:00
Vrijdag 1 april 17:30

PvdA Velsen
LGV

Woensdag 6 april 9:30 uur
Woensdag 6 april 11:00
Woensdag 6 april 13:00
Woensdag 6 april 14:30

CDA
Forza IJmond!
Forum voor Democratie Velsen
ChristenUnie

Bram Diepstraten (Velsen Lokaal)
Sander Smeets (D66 Velsen)

