MOTIE 11 van 2022
“Vervolgproces raadsakkoord en formatie”
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 44, lid 6, Reglement van Orde
een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp ‘vervolgproces
raadsakkoord’, voor de raadsvergadering van 21 april 2022.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
• Het rapport van de informateur voldoende aanknopingspunten biedt om gezamenlijk te
werken aan een raadsakkoord met daaronder een raadsprogramma en een duidelijk
profiel voor de wethouder.
• Dat het wenselijk is om het proces spoedig te doorlopen zodat de formatie van een
nieuw college plaats kan vinden.
• Dat het goed is als de raad de nodige voorbereidingen treft voor de komende
raadsvergadering en door de griffier wordt bijgestaan.
En verzoekt de raad:
1. Een werkgroep in te stellen met van iedere fractie een vertegenwoordiger en dhr
Bleekman en dhr De Ruig in deze werkgroep als trekkers aan te stellen.
2. De werkgroep te belasten met de voorbereiding van een initiatiefvoorstel waarin de
adviezen van de informateur worden uitgewerkt. Het voorstel omvat de volgende
onderdelen:
a. Een raadsakkoord waarin de spelregels voor de raad, tussen raad en college,
tussen raad en samenleving, en tussen raad en regio worden uitgelegd.
b. Een voorlopig raadsprogramma. Met als doel een raamwerk op te stellen met
agendasetting door prioritering van de belangrijke thema’s (in ieder geval de vier
thema’s genoemd in het rapport van de informateur), concrete (haalbare) doelen
voor de raad, de gewenste doorlooptijd op hoofdlijnen en de betrokkenheid van de
raad in deze prioritaire thema’s.
c. Een profiel opstellen voor wethouders op basis waarvan de formateur een college
kan gaan vormen.
d. Een opdracht voor de formateur op te stellen op welke grond een college gevormd
kan worden.
e. De opdracht om de regiegroep raadsakkoord in te stellen om het raadsakkoord en
-programma te monitoren en reflectie in de raad te organiseren.
f. Indien nodig een opdracht voor de agendacommissie op te stellen, gelet op het
raadsprogramma.
g. Een voorstel te doen voor participatie door inwoners en stakeholders op het
voorlopige raadsprogramma na vaststelling.
h. Een voorstel voor evaluatie van de verschillende onderdelen.

3. De griffier de opdracht te geven om als procesbegeleider de werkgroep bij te staan en
de werkgroep gevraagd en ongevraagd te adviseren.
4. De griffier de opdracht te geven om de ambtelijke organisatie te verzoeken
ondersteuning en advisering te geven bij het opstellen van het concept
raadsprogramma.
5. Een initiatiefvoorstel in te brengen met bovenstaande elementen voor de
raadsvergadering van 25 mei.
Toelichting:
De fracties van Velsen Lokaal en D66 stellen dat het goed is om op korte termijn aan de slag
te gaan en het advies van de informateur op te volgen. Dit omdat er voldoende draagvlak is
voor een raadsakkoord en raadsprogramma. De bijlage is als een nadere toelichting op het
mogelijk te doorlopen proces toegevoegd met enkele inhoudelijke suggesties.
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Bijlage:
Memo
Onderwerp: proces raadsakkoord
Van: fracties Velsen Lokaal en D66Velsen
Geachte raadsleden, beste collega’s,
Donderdag hebben we het rapport met bevindingen en aanbevelingen van de informateur
ontvangen. Wij bedanken de heer Romeyn voor het rapport, zijn adviezen en inzet. En
uiteraard richt onze dank zich ook op onze raadsgriffier de heer Palstra. Maar wij willen ook
van de gelegenheid gebruik maken om uw fracties te complimenteren met en te bedanken
voor uw inbreng tijdens de gesprekken met de informateur.
D66Velsen en Velsen Lokaal hebben met elkaar gesproken over het vervolg op basis van het
rapport van de informateur. Wij zien in de aanbevelingen van de informateur brede steun
voor het opstellen van een raadsakkoord en raadsprogramma. Wij vinden het van belang om
na de raadsbehandeling snel te starten met gesprekken om het raadsakkoord en
raadsprogramma vorm te geven, uiteraard met inachtneming van de inhoudelijke adviezen
van de informateur. Wij willen graag met u ernaar streven om voor het zomerreces de
processen om tot een raadsakkoord en raadsprogramma, en tot benoeming van wethouders
te komen, af te ronden.
Proces raadsakkoord en raadsprogramma
Wij willen toewerken naar een raadsbesluit op de reeds geplande vergadering van 25 mei
2022, of zoveel eerder als mogelijk is. Een besluit over het raadsakkoord, de hoofdlijnen van
een raadsprogramma (70%-versie) en over het instellen van de regiegroep raadsakkoord.
Wij stellen de raad voor om een werkgroep raadsakkoord samen te stellen met
vertegenwoordigers van alle fracties, bijvoorbeeld de fractievoorzitters. De werkgroep zal
geleid worden door de fractievoorzitters van Velsen Lokaal en D66Velsen, ondersteund door
een onafhankelijke procesbegeleider (de raadsgriffier of een externe begeleider) en een
tekstschrijver. Wij vinden het belangrijk om via de griffier aan de gemeentesecretaris
relevante ambtelijke ondersteuning te vragen voor het raadsprogramma, bijvoorbeeld een
strategisch adviseur, inhoudelijk en/of financieel expert en een directielid. In een aantal
bijeenkomsten kan dan gewerkt worden aan het raadsakkoord en een 70%-versie van het
raadsprogramma. Indien nodig verzoeken we de agendacommissie om extra
raadsvergaderingen te plannen.
Velsen Lokaal en D66Velsen hebben sterk de voorkeur om de 70%-versie van het
raadsprogramma voor te leggen aan de samenleving. Daarnaast vinden wij het belangrijk om
het conceptprogramma goed te laten toetsen door de ambtelijke organisatie. Participatie kan
bijvoorbeeld door een Velsens Forum te organiseren in combinatie met een digitale enquête.
Op basis van de participatie en de ambtelijke toetsing kan het raadsprogramma verrijkt
worden. De participatie en ambtelijke toetsing kunnen ook helpen bij de prioritering en
planning van thema’s en ambities.

Vorming college

De informateur heeft ook gereflecteerd op de collegevorming. Hij adviseert om
collegevorming te starten na vaststelling van het raadsakkoord en -programma. Wij willen de
werkgroep raadsakkoord vragen om de opdracht aan de formateur voor te bereiden,
gebaseerd op het advies van de informateur. Wij vinden het een goed idee dat er een
duidelijk wethoudersprofiel komt, dat zowel in het raadsakkoord als in de opdracht aan de
formateur terug komt. Op basis daarvan kunnen reflectiegesprekken gevoerd worden tussen
raad en wethouders.
In Velsen is het de gewoonte dat de grootste partij de formateur levert. Velsen Lokaal en
D66Velsen vinden daarom ook logisch dat de lijsttrekker van de grootste partij en
wethouderskandidaat Bram Diepstraten de formateur wordt. Wij vinden het belangrijk dat hij
voordat hij zijn werk als formateur begint, betrokken wordt bij de opdrachtformulering.
Ons streven is om de formatie te starten direct na het raadsbesluit over het vaststellen van
over het concept raadsakkoord(70%versie). Gezien de ervaringen van 4 jaar geleden en de
adviezen van de informateur, vinden wij het nu nog niet het moment om voorkeuren uit te
spreken. Behalve dat wij een zakencollege niet voor de hand vinden liggen en het advies om
een college te formeren rondom het motorblok Velsen Lokaal - D66Velsen logisch vinden.

