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Voorgesteld raadsbesluit

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

2. Het raadsprogramma als belangrijk kader, samen met het Raadsakkoord, mee te geven aan de
agendacommissie voor de inhoudelijke agenda van de raad en aan de regiegroep voor de  
processen, de werkwijze en het samenspel. 

Samenvatting

In de raadsvergadering van 25 mei 2022 is het Raadsakkoord 2022 – 2026 en een voorlopig 
raadsprogramma vastgesteld door de gemeenteraad. Het voorlopige raadsprogramma is door 
de werkgroep ‘voorbereiding raadsakkoord en raadsprogramma’ met ondersteuning door de 
ambtelijke organisatie aangevuld. Het definitieve Raadsprogramma Velsen 2022 – 2026 is ter 
vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

Raadsakkoord
In het raadsakkoord zijn de waarden en uitgangspunten voor de raad opgenomen. De 
spelregels, verwachtingen en (werk)afspraken over het samenspel zijn beschreven en wel op 
drie onderdelen:

1. De wijze waarop de samenleving en gemeente(raad) in samenspel werken; 
2. De wijze waarop de gemeenteraad als hoogste orgaan functioneert en de 

verwachtingen die de raad heeft ten aanzien van het college van B&W, ambtelijke 
organisatie, griffie en raadsvoorzitter;

3. De wijze waarop de gemeente(raad) in de regio gepositioneerd is.

Raadsprogramma
Het Raadsprogramma bevat de diverse inhoudelijke thema’s en ambities met daarin 
overeenkomsten en verschillen. Waar mogelijk met concrete afspraken en beoogd resultaat 
wanneer bepaalde inhoudelijke thema’s de komende periode aan bod komen. Het 
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Raadsprogramma bevat de hoogste prioriteiten van de gemeenteraad met een zorgvuldig 
opgestelde agenda/prioritering.

Participatie en inspraak

De raad wil een zorgvuldig participatietraject voeren waarbij duidelijk is wat de vragen zijn aan de 
samenleving en welke verwachtingen gewekt worden. De raad gaat eerst uitgebreid over 
participatie in gesprek waarbij het afwegingskader voor participatie wordt gehanteerd. In het 
rapport van de informateur is genoemd dat er geen open stuk voorgelegd moet worden. Participatie
per thema met name over oplossingsrichtingen heeft daarom de voorkeur. Gelet op voorgaande 
punten en het korte tijdsbestek dat beschikbaar is wordt participatie per thema opgepakt 
voorafgaand aan de evaluatie. Bij de evaluatie kan de input vanuit de participatie meegenomen 
worden waarbij het raadsprogramma herijkt en verrijkt kan worden. 

Financiële consequenties

De financiële consequenties worden bij de besluitvorming via de gebruikelijke P&C documenten 
afgewogen en vastgesteld.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
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