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Informatieve sessie: informatie uitwisselen over de
bespreeknotitie Velsen Internationaal
 In 2015 is door het college een nieuwe uitgangspuntennotitie
‘mondiale bewustwording en stedenbanden’ vastgesteld. Hierin
staat beschreven hoe verschillende ontwikkelingen maakten dat
we het beleid op dit terrein opnieuw vorm wilden geven. Deze
notitie heeft in de afgelopen 1,5 jaar als leidraad voor onze acties
op dit terrein gefungeerd. Nu de richting van onze nieuwe
gemeentelijke strategische agenda duidelijk is, wil het college
graag een stap voorwaarts nemen op dit beleidsterrein. Het
college van B&W bespreekt door middel van deze notitie graag
met u welke keuzes we maken in nieuw beleid. Daarbij zijn er een
aantal dilemma's die het college wil agenderen in deze notitie. In
kaders vindt u die expliciet weergegeven.
 De voorzitter inventariseert wie (raadslid/steunfractielid/collegelid)
gebruik wil maken van de rondvraag aan het eind van de sessie
en wat het onderwerp is.
 Insprekers krijgen het woord (indien zij zich gemeld hebben).
 Technische vragen zijn van te voren reeds gesteld (voor zo ver
mogelijk)
 Eventueel wordt een toelichting of presentatie door
portefeuillehouder / ambtenaar / raadslid (indien initiatiefvoorstel)
gegeven. Deze richt zich op de kaderstellende en controlerende
rol van de raad (max. 10 minuten)
 Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid politieke vragen te
stellen.
 Portefeuillehouder (en evt. ambtenaar) beantwoordt vragen.
 Portefeuillehouder meldt wanneer het onderwerp of een
raadsvoorstel terug naar de raad komt (als dat aan de orde is).
 Voorzitter concludeert namens de aanwezigen dat het onderwerp
voldoende is behandeld / toegelicht en dat de raadsleden
voldoende zijn geïnformeerd.
 De rondvraag wordt gehouden.
 De voorzitter sluit de sessie.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Raadsleden zijn voldoende geïnformeerd of voor nadere informatie /
bijstelling terug naar het college.

