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Coll. Dales
B17.0106
Convenant Tegengaan Identiteitsfraude Noord-Holland.

Besluit

Het convenant 'Het tegengaan van identiteits- en documentfraude NoordHolland' aan te gaan voor de duur van twee jaar.

Publiekssamenvatting

In toenemende mate wordt identiteits- en documentfraude gepleegd. Een
deel van deze fraude wordt veroorzaakt door onjuiste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Op initiatief van de Nederlandse Vereniging
van Burgerzaken (NVVB) en een aantal Noord-Hollandse gemeenten (Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Hoorn, Purmerend en Zaanstad) is de werkgroep 'Tegengaan Identiteitsfraude' opgericht.
Met het tekenen van het convenant en de daaraan verbonden werkinstructie wordt met gemeenten in Noord-Holland een uniforme werkwijze bereikt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
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Onderwerp
Strategisch agenda 2020
Besluit

De Strategische Agenda 2020, als leidraad voor het gemeentelijk beleid,
ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Publiekssamenvatting

In 2011 is de visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. De
eerste stappen om deze visie te bereiken zijn vastgelegd in de strategische
agenda die loopt tot en met 2016. Daarom is het tijd voor een herijking van
de agenda.
De herijkte agenda speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken. De
vier vraagstukken die centraal staan zijn:
1: ‘In Velsen doet iedereen mee’ - Hoe zorgen we voor inclusiviteit?
2. ‘Velsen is in trek!’ - Hoe versterken we de aantrekkingskracht en dynamiek van Velsen?
3. ‘Velsen benut kansen voor en met klimaat’ – Hoe wordt Velsen duurzaam en dragen we bij aan de energietransitie?
4. ‘Velsen is samenspel’- Hoe zorgen we voor een goede verhouding tussen inwoners, partners en overheid?
Binnen deze vraagstukken zijn speerpunten van de gemeentelijke inzet en
voorbeelden van concrete acties benoemd.
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Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en bewoners worden uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te dragen
die kunnen bijdragen aan het oplossen van 1 van de vier vraagstukken. De
oproep aan iedereen is: ‘Beweeg mee, denk mee en doe mee aan de toekomst van Velsen!’.
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