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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de inspreker de heer
Van Velzen van de Stichting Solidariteitsgebouw Velsen. Vervolgens hebben de
verschillende fracties de gelegenheid om te reageren.
Mevrouw Teske Post van de fractie Velsen Lokaal vraagt zich af wie de bezoekjes
aan Galle betaald. Is het huidige budget van 35000 euro ook bedoeld voor zulke
projecten?
Mevrouw Eggermont van de CDA fractie had eerlijk gezegd meer verwacht van deze
notitie. Het heeft lang geduurd, het laatste bericht was in 2009. We zitten nu ruim
halverwege 2011, dat is kort dag om alsnog het millenniumdoel duurzaamheid vast te
stellen, wat gaat de portefeuillehouder hier aan doen? De fractie zet vraagtekens bij
het behouden van de stedenband met China en wat de meerwaarde hiervan is. Het
organiseren van een millenniummarkt door particulieren is een goede actie. Zij zet
nog enkele vraagtekens over de verbonden kosten aan de opslag op de
Amsterdamse weg en over de afspraken met betrekking tot huisvesting. Er wordt
gesproken over jaarlijks een bedrag van 35000,- euro structureel beschikbaar te
stellen, wat is er de afgelopen jaren met dit bedrag gedaan en bereikt?
De heer van den Brink van de VVD fractie geeft aan dat Velsen het werkterrein van
de Raad is en om de situatie hier eerst proberen te verbeteren.
Ontwikkelingssamenwerking is een taak van het Rijk. Er dient aankomende jaren
bezuinigd te worden dus is het niet verstandig om aan dit onderwerp geld uit te
geven. Het budget van 35000,- euro kan dan beter besteedt worden. De
stedenbanden kunnen mede in dat opzicht beter beëindigd worden.
De heer Uytendaal van de fractie D66Velsen vindt de notitie een beetje magertjes en
heeft wel een hele lange aanloop gehad. Er zou een stuurgroep gevormd worden
maar daar is niets van terecht gekomen. De fractie kan zich wel vinden in de keuze
voor duurzaamheid als millenniumdoel. Bij de stedenbanden zet zij vraagtekens, wat

te doen met Galle, moet daarmee worden doorgegaan en geld aan worden
uitgegeven? Dit geldt ook voor de stedenband met China, dat puur op economische
belangen rust. Het organiseren van een millenniummarkt is een goede zaak. Het
financiële plaatje is een beetje onduidelijk. Wat wordt er betaald van het budget van
35000,- euro en is er ook nog een resterend bedrag beschikbaar?
De heer Vosse G. van de LGV fractie geeft aan dat de verwachte stuurgroep er nooit
is gekomen. Wat betreft de stedenbanden is het misschien een idee om een andere
richting op te gaan. Structureel is er 35000,- euro beschikbaar, dat kan bijvoorbeeld
ook besteedt worden aan waterpompen in Zuid-Soedan en hier vervolgens op te
controleren, dat is pas een goed millenniumdoel.
De heer F. Korf van de fractie van de ChristenUnie vindt dat het wat daadkrachtiger
en concreter kan. De gemeente moet een uitstraling naar buiten hebben op alle
punten en niet alleen punt 7, duurzaamheid. Hij stelt voor om het dividendbedrag van
de Zeehaven te besteden aan giro 555 voor Somalië. In SOS Velsen dient nieuw
leven ingeblazen te worden en de fractie staat achter het platform nieuwe stijl.
Mevrouw Koedijker van de fractie SP vindt het millenniumdoel duurzaamheid een
opmerkelijke keuze en haalt de slogan aan: een beter milieu begin bij jezelf.
Duurzaamheid betekent ook niet samenwerken met banken die bijdragen aan de
schending van mensenrechten . De ommezwaai met betrekking tot stedenbanden is
zij blij mee aangezien Velsen geen ontwikkelingsorganisatie is. Stedenbanden
moeten gericht zijn op capaciteitsopbouw bij organisaties. Zij mist in dit stuk de
mondiale bewustwording en vindt het jammer om een aantal organisaties aan de
Eenhoornstraat kwijt te raken en dat de stichting de roestige pot is gestopt. Een
millenniummarkt is een goed idee maar zitten burgers hier wel op te wachten,
wellicht kan het beter bij evenementen onder de aandacht gebracht worden. De SP
twijfelt of deze notitie wel bijdraagt aan het behalen van de millenniumdoelen.
De heer Merhottein van de fractie GroenLinks geeft aan dat het een nota is over
uitgangspunten en geen beleidsnotitie en toch staat er al heel veel ingevuld.
Wat betreft een platform is zij voorstander van een soort mondiaal centrum waar de
krachten worden gebundeld. Het mag niet zo zijn dat de Raad onder druk van
huisvesting tot overhaaste besluitvorming komen. Zij hoopt dat er vrij snel
duidelijkheid gaat komen. Een millenniummarkt lijkt op zich goed, vooral bij reguliere
evenementen, maar wie gaat het organiseren? Stedenbanden, de inwoners van
Velsen zijn hier nauwelijks van op de hoogte, voorlichting is dan ook essentieel om
millenniumdoelen op de kaart te krijgen. Zij is voorstander van duurzaamheid als
hoofddoel maar de overige doelen verdienen ook aandacht.
Mevrouw Van den Brenk van de fractie PvdA ziet de nota meer als een opsomming
van punten waar nog veel vraagtekens bij gezet worden en veel invulling nodig is. Er
zijn tal van suggesties die al op gezet hadden kunnen worden en hoopt dat er na
vanavond iets van concreets wordt opgesteld. De keuze voor alleen duurzaamheid
als millenniumdoel vindt zij rigide aangezien er zoveel meer aan de hand is in de
wereld. Mondiale bewustwording is wel een taak van de gemeente en niet alleen van
het rijk en het is verstandig om dat nieuw leven in te blazen. Dat kan door het
platform nieuwe stijl en te komen met nieuwe ideeën in plaats van doorgaan op de

oude voet. De rol van de gemeente is te vaag in deze nota en gaat het om een
faciliterende of bepalende rol? Hopelijk is de volgende notitie concreter.
Het woord is aan de portefeuillehouder. Hij schetst een beeld van de lange tijdslijn
die is gevolgd. Dit stuk bevat uitgangspunten en is geen beleidsnota. In 2008 koos
de Raad voor het onderwerp duurzaamheid en om voorlopig te kiezen voor 1
millenniumdoel. Deze nota is bedoeld om aan de Raad te vragen hoe nu verder. De
millenniummarkt is bedoeld als plek waarbij groepen elkaar ontmoeten en waarin de
gemeente een faciliterende rol in moet spelen. Het budget van 35000,- euro is niet
voor projecten bestemd maar voor faciliterende doeleinden.
De fracties geven aan dat met de ingebrachte informatie tot nu toe weinig is gedaan
en er is voldoende input om nu een concreet beleidsplan op te stellen.
De voorzitter geeft aan dat deze notitie als basis kan dienen voor een beleidsplan
met daarbij de voorwaarde dat er tempo achter zit en de gemaakte opmerkingen van
vanavond ervan deel uitmaken. In het najaar kan de Raad het beleidsplan tegemoet
zien.

