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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft vervolgens het woord aan de vijf insprekers
van de avond. De inspreekreacties van de heren Van Deventer (Stichting Welzijn Velsen),
Hendriks (Stichting Banen in de Sport), Vermeulen (VG) en Nanne (LSBO-V) zijn als bijlage
bij dit verslag opgenomen.
De heer Pilon van Vluchtelingenwerk denkt dat het voornemen van de gemeente op een
misverstand berust. Hij legt uit dat na overleg met de gemeente, regulering van de IDmedewerker van Vluchtelingenwerk is voorgesteld en vanaf 2007 naar betaling vanuit het
Stimuleringsfonds van het Ministerie van Sociale Zaken is omgezet. De relatie met de
gemeente is vanaf dat moment veranderd van een subsidierelatie naar een contractrelatie.
Dit traject heeft vijf jaar geduurd. Vluchtelingenwerk vindt het vreemd om dan nu de stekker
uit het plan te moeten trekken. De heer Pilon geeft aan graag mee te willen denken en stelt
voor de financiering breed te trekken zodat er op creatieve manier een oplossing te vinden
valt.
De voorzitter geeft de in het bespreekvoorstel opgenomen belangrijkste punten aan. De door
de fracties aangebrachte thema’s zullen per programma worden behandeld. Eventuele
antwoorden op vragen die niet tijdens de vergadering beantwoord kunnen worden, zullen
voor 24 oktober schriftelijk verstuurd worden. Er is een maximale spreektijd ingesteld door
het Presidium voor de hele sessie.
Economische zaken algemeen
De heer Vosse (LGV) maakt zich zorgen over het aantal arbeidsplaatsen in gemeente
Velsen en is blij dat de economische pijlers als Landal Greenparks en wellicht Funvalley
gerealiseerd gaan worden. De LGV vraagt zich af wanneer er eindelijk iets gaat gebeuren
met de integrale kustvisie. De LGV wil een ander winkelbeleid gaan voeren. Gezien de
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dreigende leegstand vinden zij een grootschalig winkelgebied niet gepast. De partij is geen
tegenstander van het Pieter Vermeulenmuseum, maar vindt de financiële stukken
ondoordacht en instemming dus onverantwoord. Wel is de LGV groot voorstander van een
gemeente IJmond. Zij pleit opnieuw voor een neutraal onderzoek naar de voordelen voor
burgers, ondernemers en instellingen.
De SP vindt dat er in deze begroting geen aanzet is voor de ontmanteling van de bedrijven
ten zuiden van de Kromhoutstraat in de weg van de geleidelijkheid. De SP is voorstander
van het hergebruik van het spoor en vindt dat vervoer per spoor en over het water een
bijdrage kan leveren aan de reductie van CO2-uitstoot zoals vastgesteld in het witboek van
de EU.
De heer Vrijhof vindt het aanstellen van een directeur Kennemerstrand NV niet relevant
wanneer er geen vooruitzicht is op een echte Kustvisie.
De partij is van mening dat er eerst een goed winkelcentrum in IJmuiden gerealiseerd moet
worden, alvorens er gesproken kan worden over Funvalley in de Zuiderscheg. Als laatste
meldt Vrijhof dat het moeilijk aan de burgers van Velsen uit te leggen valt dat er 1,5 miljoen
moet worden weggegeven aan Zeehaven en er afgezien wordt van dividend, terwijl er aan de
andere kant bezuinigd moet worden op de WMO.
De PvdA vindt de komst van Airborne naar IJmuiden een goede ontwikkeling. Wel pleit de
partij ervoor het effect van de extra inzet van middelen hiervoor vast te stellen en inzichtelijk
te maken met behulp van indicatoren. Daarnaast ziet zij het belang van het midden- en
kleinbedrijf in de gemeente. Het ondernemersloket kan hierbij een goede rol vervullen. Er
moet nog wel iets gebeuren, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden in het bestaande
industriegebied beter bekend maken, zodat ondernemers niet bij voorbaat worden
afgeschrikt door de vooronderstelling dat in bepaalde gebieden alleen havengebonden
bedrijven welkom zijn.
Het gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat ziet de PvdA ontwikkelen tot een
broedplaats van kleinschalige groepen creatieve en innovatieve ondernemers. De PvdA
dringt er bij het college op aan om, eventueel in samenwerking met grondeigenaren,
bestaande lege bedrijventerreinen aan te bieden en te promoten als mogelijke locatie voor
kleinschalige bedrijven op allerlei gebied. Voor versterking van het midden- en kleinbedrijf,
vooral in de detailhandel vraagt de PvdA om duidelijke richtlijnen voor
detailhandelondersteunende horeca.
De PvdA vraagt ook aandacht voor de promotie en uitbreiding van ongesubsidieerd
cultuuraanbod in de gemeente Velsen.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Bal van LGV bevestigt mevrouw Van
Bodegraven dat de PvdA achter het opstellen van een goed vestigingsbeleid staat.
De heer Uytendaal vraagt zich af hoe het pleidooi van de PvdA voor detailhandelondersteunende horeca uitgelegd kan worden aan de bestaande horeca dat op zijn beurt
geen detailhandel mag voeren. Mevrouw Van Bodegraven pleit voor duidelijke afspraken
zonder willekeur.
Het CDA is van mening dat de Visie 2025 niet mag leiden tot uitstel van daden, maar vindt
dat het gelijk een start en activiteit eist. Het CDA wil graag de leefbaarheid bevorderen in
Oud-IJmuiden. Door actief citymarketing in te zetten en zodoende ondernemers te
interesseren voor vestiging van een winkelvoorziening, kan het gebied bruisend worden.
De heer Van der Hulst vraagt om bestuurlijke inspanning van het college ten aanzien van de
Kustvisie en vraagt zich af of de aanstelling van een directeur bij Kennemermeer BV in
relatie tot de realisatie van de Kustvisie een juiste investering is. Hij dringt ook aan op een
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goede communicatie tussen het college en de ondernemers op het strand, met name waar
de provincie beperkende maatregelingen oproept met betrekking tot het aardmonument.
Wethouder Verkaik reageert kort op de opmerkingen van de fracties. Hij is het oneens met
de SP inzake het gebied ten zuiden van de Kromhoutstraat. Woningen in het ene gebied zal
zijns inziens beperken dat er activiteiten in het andere gebied plaats kunnen vinden. De heer
Verkaik vindt ook dat het havengebied moet blijven bestaan voor havengerelateerde
bedrijven.
Het idee van de PvdA om op het bedrijventerrein niet-havengebonden bedrijven te laten
vestigen wordt door de wethouder afgeraden.
Het basisidee van de detailhandelondersteunende horeca wordt juridisch uitgewerkt, echter
de uitwerking van het dilemma met de bestaande horeca moet verder worden bekeken.
Samenwerking in de IJmond
Om in deze economisch zware tijden mensen aan het werk te krijgen en aan het werk te
houden, pleit de heer Uytendaal (D66Velsen) voor een goede facilitering door middel van het
opzetten van één regionaal economisch bureau.
Ook de heer Van der Hulst van het CDA is voorstander van een regionaal economisch
bureau voor de IJmond om de vitaliteit van Velsen te kunnen bevorderen. Dit sluit aan op het
beleid om de economische sectoren te versterken.
De VVD maakt zich met name zorgen over de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden
in Velsen. Het Werkplein IJmond met als doel een geïntegreerde dienstverlening binnen het
domein Werk moet snel en adequaat worden opgepakt en geïmplementeerd. De VVD wil
meer focus op het ambitieniveau van de reorganisatie van met name De Meergroep. De heer
De Bruijn noemt daarbij kernwoorden als efficiency, schaalvoordelen en kostenreducties.
Door meer nadruk te leggen op samenwerking met de andere regionale gemeenten kan de
arbeidsmarkt worden versterkt en kan er meer werkgelegenheid gecreëerd worden.
Ook op het gebied van recreatie en toerisme moet er ruimte gegeven worden aan nieuwe
initiatieven om de regio aantrekkelijker te maken. Funvalley, Landal Greenparks en de
horeca en retail aan de Halkade zijn hier goede voorbeelden van. Ook voor de VVD is
citymarketing een sleutelwoord voor de toekomst.
Wethouder Verkaik meldt dat iedereen voor een Regionaal Economisch Bureau is; daar kan
op korte termijn mee van start worden gegaan.
Op de vraag van de heer Vosse waarom er nog weinig gebeurt vanuit de Kustvisie,
antwoordt de wethouder dat de gemeente daar geen directe rol in speelt en er gezocht wordt
naar investeerders via de partijen die daar verantwoordelijk voor zijn.
Werk en inkomen
De LGV beredeneert dat zij voor het behoud van de regeling gesubsidieerde banen is.
Het CDA vraag zich af welke criteria er aan de basis hebben gestaan van de keuze om
€ 400.000,- te bezuinigen op 23 ID-banen en daarnaast 6,1 fte combinatiefuncties, bedoeld
voor sport en cultuur, betaald uit de onder druk staande WMO-gelden met een begroting van
€ 300.000,- te handhaven.
Fractie Marc Hillebrink vindt het onwenselijk om zonder enige afbouwtijd tot stopzetting van
subsidie voor de zogenaamde ID-banen over te gaan en stelt voor om in gezamenlijk overleg
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met de betrokken instellingen met alternatieven te komen. Dit gedurende een maximale
termijn tot twee jaar. Zo wordt er ook voldaan aan de wettelijke juridische termijn voor
afbouw.
De heer Hillebrink stelt tevens voor het huidige armoedebeleid te herzien waarbij aandacht
bestaat voor het definiëren van de doelgroep en de ingezette activiteiten voor deze
doelgroep die gericht dienen te zijn op zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij.
D66Velsen betoogt dat het belangrijk is dat er alles aan gedaan wordt het voortbestaan van
de gesubsidieerde ID-banen te garanderen. Vooral ook omdat tijdens de sessies de raad met
elkaar heeft uitgesproken dat Velsen zich meer gaat richten op de kwetsbare groepen in de
samenleving.
De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat betrokken werknemers en organisaties door de
overheid financieel in de steek worden gelaten en wil inzetten op flankerend beleid. Volgens
de partij wegen de maatschappelijke opbrengsten op tegen de maatschappelijke lasten. Voor
de beëindiging van gesubsidieerde arbeid hoort een goede overgangsregeling te worden
getroffen. De fractie wil van het college een voorstel waarin ook wordt ingegaan op de
mogelijkheden tot dekking van de hieraan verbonden financiële gevolgen voor de gemeente.
Zo nodig komt de PvdA met een motie of amendement over dit punt.
De LGV is ook van mening dat alle gesubsidieerde banen behouden moeten blijven en pleit
voor creativiteit van het college.
De heer Kouthoofd (VVD) hoort graag van de raad en het college waar de dekking voor het
behoud van deze banen vandaan moet komen.
De SP merkt op dat in de voorliggende begroting arbeid gezien wordt als een plicht. De partij
is van mening dat arbeid in sommige gevallen ook gezien moet worden als een recht. Er kan
meer worden gedaan om de arbeidsparticipatie te verbeteren. Het is te gemakkelijk om
alleen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Niet alle arbeidsgerechtigden zullen
zomaar naar de arbeidsmarkt kunnen worden teruggeleid. De SP stelt sociale taakstellingen
voor.
Velsen Lokaal neemt het initiatief tot het introduceren van een stadspas en vraagt haar
mederaadsleden hoe zij over dit initiatief denken. Dekking hiervoor is aanwezig, te denken
valt aan het gemeentelijk budget voor bedrijfsuitjes.
Het CDA heeft reeds onderzoek naar de sportpas gedaan en wil hier graag in participeren.
De fractie is het niet eens met de dekking die Velsen Lokaal voorstelt.
De heer Ockeloen van de PvdA is voor een stadspas, maar niet wanneer die alleen
ingevoerd wordt voor mensen die het wat minder hebben. Dit kan een stigmatiserende
werking hebben.
Ook de VVD ziet kansen in een stadspas voor alle Velsenaren vooral ook vanwege de
commerciële kansen die het ondernemers in Velsen kan bieden.
De ChristenUnie zal het voorstel naar een onderzoek steunen.
D66Velsen heeft hier ooit ook een aanzet voor gegeven en is derhalve nu voor een
onderzoek.
Wethouder Verkaik ziet het voorstel voor een stadspas met belangstelling tegemoet. Om een
stigmatiserende werking voor te zijn, stelt hij voor uitkeringsgerechtigden de stadspas gratis
te verlenen en anderen voor de pas te laten betalen.
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De heer Verkaik legt uit waarom ervoor gekozen is de subsidie op ID-banen te beëindigen.
Bij gebrek aan re-integratiemiddelen is ervoor gekozen het geld, dat overblijft door
stopzetting van deze subsidie, in te zetten voor arbeiders die waarschijnlijk sneller terug
kunnen stromen naar de arbeidsmarkt. Het college beseft dat dit een harde keuze is en staat
open voor suggesties die anders zijn dan het gebruiken van de re-integratiemiddelen.
Op de vraag van de heer Kwant of de Velser Gemeenschap inderdaad de toezegging heeft
gekregen van de gemeente dat de loonkosten door de gemeente betaald zouden blijven,
reageert de wethouder negatief. Dit is contractueel nooit vastgelegd.
Mevrouw Teske (Velsen Lokaal) stelt voor dekking voor de gesubsidieerde banen te halen uit
het gedeelte dat over is gebleven nadat de 4 miljoen gestort was in verband met de
Voorjaarsnota, zoals vermeld staat op bladzijde 12 van de begroting 2012.
Maatschappelijke zorg
De SP merkt op dat het ondersteuningsaanbod van de gemeente bij zelfredzaamheid, eigen
verantwoordelijkheid, eigen initiatief van inwoners en het bevorderen van actief burgerschap
het sluitstuk van de begroting wordt genoemd. Volgens de SP komt er te veel druk te liggen
op mantelzorgers en vrijwilligers en wordt er vrijwel niets gedaan om meer vrijwilligers te
werven. Ook is er geen ambitie om het groepsgevoel binnen de gemeenschap te stimuleren.
Er zal hierin geïnvesteerd moeten worden door het inzetten van bijvoorbeeld de
Wijkplatforms. Aandacht voor de platforms is ook in 2012 voor de SP een belangrijk
speerpunt.
Naar de mening van fractie Marc Hillebrink dient het uitgangspunt van Welzijn Nieuwe Stijl te
zijn: vraaggericht inspelend op de wijkbewoners. De heer Hillebrink vraagt zich derhalve af of
dan alle wijken minimaal één welzijnsvoorziening nodig hebben of dat het logischer is één
voorziening voor meerdere wijken te hebben. Ook vindt hij dat het uitgangspunt van de
herijking niet minimaal één welzijnsaccommodatie per wijk dient te zijn, maar dat er
ingespeeld moet worden op het bestaande aanbod van activiteiten en natuurlijk op de vraag
van de bewoners uit de wijken. Er moet kritisch gekeken worden naar wie er uiteindelijk
benaderd wordt: alle Velsense burgers, of alleen de kwetsbare groep. Fractie Marc Hillebrink
ziet uit naar het herijking welzijn en accommodatiebeleid.
De LGV vraagt zich, in het kader van het kantelen en herijken af of het college duidelijk heeft
wat de kosten hiervan zijn en welke personeelsoverlappingen er zijn met andere, vooral
maatschappelijke instellingen in het kader van de diverse loketfuncties.
Wethouder Te Beest ziet het teruglopen van het aantal vrijwilligers minder somber in dan de
SP. Hij denkt dat vooral de toename van ouderen in de gemeente het vrijwilligersbestand zal
verhogen. Het blijft wel een uitdaging om deze mensen op een goede manier te motiveren.
Er is vanuit de gemeente voldoende ambitie voor de wijkplatforms, wijkteams en
wijkinitiatieven.
De wethouder geeft aan dat het college in deze fase één welzijnsvoorziening per wijk nog
steeds een goede oplossing vindt. Hiermee beschik je ook over een uitvalsbasis om het
nieuwe beleid vorm te geven. Wanneer blijkt dat er vanuit een wijk geen vragen zijn, kan er
altijd nog besloten worden de voorzieningen te sluiten.
In verband met de één loketfunctie wordt geanalyseerd wat de beste oplossing is. Door het
stopzetten van de subsidierelatie COB Zorgbalans moeten overlappingen worden voorkomen
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en wordt meer synergie in het algemeen welzijnsbeleid en het ouderenbeleid gebracht. Door
beleidsgestuurde contractsfinancieringen aan te gaan, wordt duidelijk of er overlap.
De SP heeft vragen bij de aanname van het college dat ouderen en mensen in de bijstand
het vrijwilligersbestand zullen doen toenemen. Wat als deze aanname niet correct is? De
wethouder reageert dat het beleid erop is gericht deze mensen wel actief te werven.
Cultuur en culturele voorzieningen
Velsen Lokaal wil blijven opmerken dat de kosten voor de bibliotheek in de begroting hoger
zijn dan in de jaarrekening 2010. De fractie verzoekt de wethouder om de verzelfstandiging
zo snel mogelijk op te pakken en de inspanningen van de bibliotheek te belonen door
gefaseerde afbouw van de subsidie, zodat in 2015 de gewenste subsidie van 3 ton
structureel wordt. Verder pleit Velsen Lokaal ervoor dat bij de verzelfstandiging geen
bruidschat wordt meegegeven.
De LGV geeft aan voor verzelfstandiging van de bibliotheek te zijn. De partij heeft kennis
genomen van de op handen zijnde nauwe samenwerking tussen de bibliotheek, het Witte
Theater en de Stadsschouwburg en zijn zeer benieuwd naar het resultaat maar blijft zich
zorgen maken over het voortbestaan van het Witte Theater. De LGV blijft er een voorstander
van het Witte Theater in stand te houden. Samenwerking tussen Stadsschouwburg en Witte
Theater bij bijvoorbeeld backoffice functies kan mogelijk een besparing opleveren.
De SP wil voor de burgers het Witte Theater behouden en pleit voor één directie en het
integreren van de administratie in de culturele sector. De SP stelt voor dat de nieuw te
creëren organisatie een stap terug moet doen in de producties.
De SP is tegen verzelfstandiging van de bibliotheek, maar vindt dat de bezuinigingen niet
mogen leiden tot sluiting van de bibliotheek in Velserbroek.
Wethouder Westerman meldt dat er enige vertraging is geslopen in de berichtgeving over de
verzelfstandiging van de bibliotheek. De raad zal hier binnen twee of drie weken nader over
worden geïnformeerd.
De VVD meldt dat zij het met betrekking tot de combinatiefuncties wel degelijk belangrijk
vindt om de link te leggen tussen de jeugd, het onderwijs en de sport. Dit neemt niet weg dat
de partij denkt dat ze efficiënter ingedeeld kunnen worden.
Openbare ruimte – onderhoud wegen en groen
De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de begroting. Inzake het onderhoud van de
wegen vindt de ChristenUnie de manier van aanpak slecht en zal een amendement indienen
voor het terugdraaien van de bezuiniging op het onderhoud van de wegen. Dit zal op termijn
volgens de ChristenUnie geld opleveren.
De LGV denkt dat de voorgenomen bezuinigingen op het onderhoud van de wegen op
termijn duurder uit zal vallen dan het uitvoeren van periodiek onderhoud. Daarnaast wordt
het risico van schade door achterstallig onderhoud aan wegen groot en kunnen mogelijk
schadeclaims verwacht worden. De LGV is derhalve zeer benieuwd naar het amendement
van de ChristenUnie.
Velsen Lokaal is van mening dat de voorgestelde bezuiniging wel geld kan opleveren als de
wegen goed en slim worden opgeknapt.
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Het voorstel van Velsen Lokaal aan de raad in het kader van de HOV is investeringen op de
makkelijke delen van het HOV-traject te temporiseren tot er duidelijkheid is over de uitvoering
van de kernpunten van de HOV-routes. Dit kan een groot gedeelte op de investering
besparen en geeft ruimte in de begroting.
Verder geeft Velsen Lokaal aan voor behoud van de kwaliteit van de groenvoorziening te
staan en wil hierop niet bezuinigen. Onderhoud aan groen van openbare ruimten kan worden
uitbesteed aan andere aannemers dan het dure HVC of kan eventueel in eigen beheer
genomen worden. Ook wil Velsen Lokaal de mening weten van de raadsleden over het
voorrang geven aan de Meergroep boven de HVC voor wat betreft het schoonmaken van de
openbare ruimte.
Fractie Marc Hillebrink volgt Velsen Lokaal volledig. Stelt voor om voordat de bezuinigingen
doorgevoerd gaan worden, toch nog een effectenonderzoek te doen naar de gevolgen van
het bezuinigen op het groen. Hoort graag de mening van de andere raadsleden.
Mevrouw De Haan van GroenLinks pleit voor normering van het groenbeleid.
De heer Van Deudekom geeft aan het ook over kleur in het groenbeleid te willen hebben. De
heer Van Ikelen geeft aan dat voor Velsen Lokaal het groen meerdere kleuren mag hebben.
Leefbaarheid - groenvoorziening in de wijken
Het CDA stelt dat als Velsen vorm wil geven aan Visie 2025 met betrekking tot het
bevorderen van toerisme en het aantrekken van nieuwe bewoners er voor gezorgd zal
moeten worden dat Velsen ‘smoel’ heeft en dringt aan op een zorgvuldige uitvoering van
beleid in dezen.
De ChristenUnie denkt dat het omlaag brengen van de verkeersintensiteit door de Lange
Nieuwstraat, Driehuis en Velsen grote consequenties kan hebben voor Velsen. De heer Korf
vraagt zich af waarom Driehuis en Santpoort ontlast worden, waardoor IJmuiden extra belast
wordt op het gebied van verkeer. De ChristenUnie komt hierover met een amendement.
Ook de wethouder erkent zorg over de lange termijn schade aan de wegen. De essentie is er
bij het college op gericht dat de onderlaag van het wegdek niet beschadigd raakt.
Milieu
Volgens de heer Bal van de LGV mag de titel van het klimaatprogramma worden uitgebreid
naar Velsen, stad van zee, zon en wind. De LGV wil graag in het kader van het
klimaatprogramma kijken naar SENTER Novem en andere participerende partijen.
Hij vraagt de wethouder om bij de aanleg van de nieuwe sluis onderzoek te doen naar de
energieresten uit de samenkomst van zout en zoet water. Dit in het kader van het
voorgenomen duurzaam investeren. Hij wil dus een inbreng van gemeente Velsen.
De voorkeur van het college ligt volgens wethouder Westerman bij een korte titel van het
klimaatprogramma, het voorgestelde: Velsen, stad van de wind.
De heer Westerman bevestigt dat wanneer de grote sluis er komt er wel degelijk met
Rijkswaterstaat naar duurzaamheid en milieueisen wordt gekeken. De luchtkwaliteit in dat
gebied is zeker een aandachtspunt.
De VVD is voorstander van uitbreiding van de titel naar Velsen, stad van zee, zon en wind
ook in het kader van de citymarketing. Ook Velsen Lokaal is hier voorstander van.
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Ruimtelijke ordening en wonen
De ChristenUnie vraagt of er een plankaart kan worden opgesteld zoals bij IJmond Veelzijdig
2020 inclusief een tijdslijn met milestones richting 2025 en dat er een balans gaat komen
tussen kennisrijk werken en recreatie.
De SP vindt, nu het winkelcentrum van IJmuiden weer op losse schroeven staat, dat er op
korte termijn een nieuwe procedure moet komen waar diverse partijen, en niet alleen
Mutivastgoed, een inbreng hebben.
Er moeten in Velsen voldoende sociale en ouderen woningen met een betaalbare huur, ook
voor jongeren komen. Liberalisering van de woningen baart de SP zorgen en de grip op
woningcorporaties en vastgoedhandelaren wordt steeds minder. Zorgpunten voor de SP zijn
Velsen-Noord en de buurt rond de De Noostraat in IJmuiden.
Wethouder Verkaik verwijst de heer Korf (ChristenUnie) naar pagina 7 van de begroting
waarin de Visie op Velsen wordt benoemd met de drie aspecten van leven, werken en
wonen. Die structuurvisie volgt daaruit met een duidelijk omschreven plan.
De zorgpunten van de SP zijn aandachtspunten van de gemeente waar over actief over
nagedacht wordt in samenwerking met de woningbouwcorporaties.
Voorlopig ligt er nog een samenwerkingsovereenkomst met Multivastgoed met betrekking tot
het winkelcentrum. Eind oktober wordt de raad verder geïnformeerd.
Financieel – algemeen
Volgens de PvdA komen gemeenten voor de vraag te staan hoe zij met minder financiële
middelen meer taken zullen moeten uitvoeren. Dit vraagt om een gedegen discussie binnen
deze raad en binnen dit college over kerntaken, creatieve uitvoering van taken,
samenwerking, etc. Bezuinigen door structureel te hervormen vraagt om visie, tact en
inlevingsvermogen. Eigen verantwoordelijkheid moet gepaard gaan met investeringen, een
goed sociaal vangnet, maatwerk, vraaggericht werken, subsidiëring en subsidieregelingen en
natuurlijk moeten subsidies onder voorwaarden worden verstrekt, flankerend beleid,
participatie, etc.
Doelbelasting voor honden, toerisme, parkeren
Velsen Lokaal wil blijven controleren of de gelden vanuit de hondenbelasting ook
daadwerkelijk worden besteed aan het voorkomen van de overlast en het reinigen van de
vervuiling. Het niet als doelbelasting aanmerken vindt Velsen Lokaal geen goed idee.
Voor wat betreft de parkeergelden is niet duidelijk welk deel er aan de inkomsten uit de
parkeerheffing wordt gehaald, wel uit de naheffingen. De inkomsten moeten de kosten
dekken en dat is volgens Velsen Lokaal op dit moment niet zichtbaar. Velsen Lokaal vindt
dat de gelden voor de doelbelasting bedoeld zijn ook moeten worden neergelegd bij de
doelbelastingen.
De CDA-fractie is ervan overtuigd dat de hondenbelasting een doelbelasting moet blijven.
D66Velsen zal een amendement indienen om de doelbelasting te behouden. Opbrengsten
van de belasting moeten volledig ten goede komen aan alle faciliteiten met betrekking tot de
honden. Geen geld terug laten vloeien naar de algemene middelen en vice versa. Bij
tekorten moet de belasting verhoogd worden.
De LGV en de VVD willen de hondenbelasting ook als doelbelasting behouden.
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OZB
Voor de VVD zijn lokale belastingen en de lokale lastendruk belangrijke punten. Dat geldt
helemaal ten aanzien van tijdelijke verhogingen. De VVD-fractie constateert dat het college
voornemens is het OZB-tarief met 5,65% te verhogen, daarbij het tarief van 2011 als
uitgangspunt te nemen en in die tariefsverhoging die tijdelijke toeslag van een half procent
op te nemen. Dat roept bij de VVD een drietal vragen op. Ten eerste of het niet beter is om in
plaats van een toeslag van een half procent te zorgen voor een betere kwaliteit van de WOZvaststellingen. Ten tweede: door het tarief van 2011 als uitgangspunt te nemen voor 2012,
wordt voortgeborduurd op een onjuist gebleken schatting van de waarde ontwikkeling van de
woningen in Velsen. Het lijkt de VVD niet juist om de tariefsverhoging voor 2011 te baseren
op het te hoog gebleken tarief van vorig jaar.
Verder mag worden verwacht dat het te hoog vastgestelde tarief in 2011 zal leiden tot een
belastingopbrengst die aanzienlijk hoger is dan begroot. Wellicht zou op grond van de
meeropbrengst de tariefverhoging voor 2012 helemaal achterwege kunnen blijven. De VVD
vraagt de andere fracties hoe zij tegen deze gedachten aankijken.
Zowel Velsen Lokaal als de LGV, ChristenUnie én fractie Berryl Dreijer zien uit naar het
amendement van de VVD inzake de tariefsverandering.
Riool- en afvalstoffenheffing
De ChristenUnie is van mening dat Velsen een dure gemeente is. Door alle heffingen gaat
de koopkracht van de burgers achteruit. De ChristenUnie wil de burgers in Velsen niet extra
belasten.
Velsen Lokaal vertelt dat de investeringen aan het riool op termijn lager uitkomen dan de
heffingen die daarvoor geïnd worden. Velsen Lokaal stelt aan de raad voor om de
rioolheffingtarieven in toekomst bij te stellen en komt hiervoor met een motie.
Velsen Lokaal brengt de raad in herinnering dat de 3,5 ton van de ReinUnie geen extra
kosten zijn, maar voorschotten die terugbetaald moeten worden. Het zou verkeerd zijn deze
gelden te verhalen op de burgers. Velsen Lokaal daagt de collega’s van de raad uit om hier
een andere dekking voor te vinden, bijvoorbeeld door de resterende ReinUniegelden vast te
zetten en te oormerken.
Verbonden partijen in de ReinUnie
D66Velsen wil dat er op korte termijn een nieuwe risicoanalyse wordt gemaakt en wil op
basis daarvan dat er opnieuw met HVC in overleg gegaan wordt om vanuit beide kanten te
kijken of verbeteringen mogelijk zijn.
Weerstandsvermogen en risicomanagement
Het risicomanagement richt zich volgens Fractie Marc Hillebrink met name op de grote
risicovolle projecten. De fractie wil graag van de raad weten in hoeverre zij geïnformeerd wil
worden over het risicomanagement rond de kleine projecten c.q. reguliere subsidies en wat
daarbij van het college kan worden verwacht.
Velsen Lokaal meldt dat de post stille reserves in verband met het weerstandsvermogen niet
op de balans staat, maar wel wordt ingezet voor het weerstandsvermogen. Velsen Lokaal wil
graag een overzicht krijgen van alle daartoe betrokken panden met economische waarden,
onderhoudskosten en opbrengsten. Na dit inzicht wil Velsen Lokaal een fundamentele
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discussie voeren en dan pas aangeven hoe reëel het is om de stille reserve onderdeel te
laten zijn van het weerstandsvermogen.
Wethouder Vennik beaamt dat de inzet van de hondenbelasting verschoven moet worden
van handhaving naar het schoonhouden van de openbare ruimte.
Het college voert op basis van het coalitieakkoord het collegeprogramma uit, wat betekent
dat de tarieven trendmatig verhoogd worden met 2%. Vennik stelt voor om in een aparte
sessie met de raad de systematiek van de belastingen te bespreken.
Wethouder Vennik geeft aan dat HVC en de gemeente de bestaande overeenkomst gaan
evalueren. Hij is het eens met het betoog van Velsen Lokaal dat de burgers uiteindelijk
lagere tarieven moeten kunnen gaan betalen door het verlagen van investeringen op termijn.
Volgens de heer Vennik is het toegestaan om de stille reserves te betrekken bij het
weerstandsvermogen. Een overzicht met de strekking van het ENOB bezit is gewoon te
verkrijgen.
Wethouder Vennik meldt dat Liander bij het gerechtshof heeft aangegeven de procedures in
te trekken. Dit betekent dat Velsen dit jaar met een forse meevaller afsluit, te weten 10
miljoen, los van de aanslag van 2 miljoen die over 2011 opgelegd gaat worden. Afhankelijk
van de ontwikkelingen van de motie over de precario wellicht ook nog een keer in 2012.
Het college is van mening dat er feitelijk al een kerntakendiscussie is gevoerd in het kader
van de Voorjaarsnota.
Velsen Lokaal geeft aan welke speerpunten zij op 3 en 7 november aan de orde wil laten
komen: kustvisie, economisch bureau, gesubsidieerde banen, stadspas, bibliotheek,
onderhoud wegen en groen en doelbelasting.
De voorzitter dankt allen voor de inbreng en aanwezigheid. De vergadering wordt gesloten.
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