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Onderwerp: Raadsakkoord 2022 – 2026 en voorlopig raadsprogramma

De raad van de gemeente Velsen, 

Gelezen het raadsvoorstel van de werkgroep raadsakkoord, van 11 mei 2022.

Besluit

1. Het raadsakkoord gemeente Velsen 2022 – 2026 “Raadsakkoord Velsen 2022-2026” vast 
te stellen.

2. Het concept-raadsprogramma gemeente Velsen 2022 – 2026 “Raadsprogramma Velsen 
2022-2026” vast te stellen met dien verstande dat de werkgroep na het zomerreces een 
definitieve versie ter besluitvorming voorlegt.

3. Het raadsakkoord en het concept-raadsprogramma als belangrijke kaders mee te geven 
aan de agendacommissie voor de inhoudelijke agenda van de raad. 

4. Een regiegroep raadsakkoord in te stellen bestaande uit 6 (3 van de collegepartijen en 3 
van de niet-collegepartijen) door het presidium voorgestelde personen (de voorzitter 
inbegrepen) met ondersteuning vanuit de griffie.  

5. De regiegroep de volgende opdracht mee te geven:
a) Monitoren en adviseren over het raadsakkoord en de wisselwerking tussen raad, 

college en samenleving. Daarbij let de regiegroep op de spelregels en het proces, 
nadrukkelijk niet op de inhoud.

b) Adviseren aan de agendacommissie over de werkwijze en het proces van de 
evaluaties van het raadsprogramma, zodat de raad de inhoud regelmatig kan 
monitoren en waar nodig bijstellen. 

c) Adviseren over de rol van de raad in complexe processen, zoals goed 
opdrachtgeverschap. 

6. De regiegroep te belasten met het jaarlijks evalueren van (het proces van) het 
raadsakkoord (Bétaraad) en rapporteert regelmatig de voortgang van de werkzaamheden 
aan de raad
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7. In het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen de regiegroep een voorstel te 
laten uitwerken met aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraad. Het voorstel bevat 
aanbevelingen over het proces voor een mogelijk raadsakkoord voor de periode 2026 - 
2030 op basis van de jaarlijkse evaluaties over het proces van het raadsakkoord.

8. De agendacommissie jaarlijks een evaluatie van het raadsprogramma op de agenda te 
laten plaatsen en voor het proces daarvoor advies te vragen aan de regiegroep 
raadsakkoord en de werkgroep Planning & Control.

9. Het wethoudersprofiel vast te stellen.
10. Bijgaande opdracht voor B.W. Diepstraten zijnde de formateur vast te stellen. Met als 

kader het raadsakkoord, het concept raadsprogramma, het wethoudersprofiel en het 
rapport van de informateur.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2022.

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales
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