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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft vervolgens het woord aan de raadsleden.
Als eerste is het woord aan mevrouw Langendijk-Meijer van de VVD fractie. Er is sprake van een batig
saldo van bijna 8 miljoen, dit klinkt goed, maar is voor de VVD echter geen reden om te juichen. Dit batig
saldo wordt namelijk veroorzaakt door de Liander gelden, die eenmalig zijn. Er zijn nog steeds risico’s op
het grondbeleid, zoals de NAM-kade. De crisis is nog niet voorbij en we weten niet wat het Rijk nog voor
ons in petto heeft. Laten we ons dus niet rijk rekenen. Wat betreft de netto woonlasten is er evenmin
reden om te juichen. De netto woonlasten zijn in Velsen gestegen; in verhouding met andere gemeenten
is Velsen duurder geworden. De VVD fractie zal extra alert zijn op hoe de netto woonlasten zich zullen
ontwikkelen. Het is belangrijk om zuinig met de centen om te gaan, juist omdat burgers met extra lasten
worden geconfronteerd. Bij de bouwleges moet het uitgangspunt kostendekkendheid zijn; de burger
betaalt alleen de gemaakte kosten. De fractie vraagt zich af of de berekeningssystematiek wel goed is, of
dat deze moet worden aangepast. Er is namelijk een overschot op de jaarrekening van 8,5 ton. Graag
aandacht hiervoor. Wat betreft de controlerende taak van de Raad, het volgende. Er ligt een lijvig stuk
voor, met heel veel inhoud, maar het is nog steeds een zoekplaatje. Bij een aantal programma’s worden
niet alle indicatoren vermeld en ook niet of deze zijn gehaald. Het is wenselijk dat de Raad snel kan zien
of het geraamde percentage van WOZ waarde overeenkomt met wat het daadwerkelijk is geworden.
Deze essentiële informatie is niet terug te vinden in de jaarstukken. Het is tijd om een verdere
verbeterslag door te voeren. Bij het doorschuiven van een aantal bestemmingsreserves /
beleidsspeerpunten heeft de VVD wat vraagtekens. Voorbeeld is het onderdeel overhevelen archief.
Sommige gelden zijn niet uitgegeven, echter archief is een wettelijke taak. Hoe serieus wordt deze
wettelijke taak dan genomen als gevraagd wordt om deze door te schuiven. Kijk hier nog eens goed
naar! Het potje training raadsleden is ook niet helemaal uitgegeven. Blijkbaar is het niet nodig geweest.
Als Raad kun je het goede voorbeeld geven door te zeggen, we laten dit bedrag terugvloeien naar de
algemene middelen. Inzake het winkelcentrum wil de VVD de eis van budgettaire neutraliteit loslaten. De
fractie vraagt of het niet zinvol is om alvast een bedrag te reserveren hiervoor in de perspectiefnota.
Mevrouw Vos-Vester van de fractie van Velsen Lokaal ziet een verbetering in de leesbaarheid van de
stukken. Zij hoopt dat dit met de voorjaarsnota nog duidelijker zal zijn. De accountant zegt in de
bestuursletter dat het bezuinigingsvraagstuk bij Velsen hoog op de agenda staat en de juiste aandacht
krijgt. Mevrouw Vos vraagt zich af waar de accountant dat vandaan haalt. Velsen kampt al jaren met een
tekort op de lopende zaken. Het batig saldo is niet te bejubelen, dit is met incidenteel geld. In het rapport
van bevindingen meldt de accountant dat diverse correcties plaats hebben gevonden tijdens het
jaarrekeningproces. Voor Velsen Lokaal blijft dit een doorn in het oog. De fractie vraagt zich af waar toch
die 3 miljoen uit de algemene reserve aan versleuteld is. Er vanuit gaande dat het college zelf niet mag
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schuiven van het ene naar het andere programma, valt het op dat tussen programma 3 en 4 maar liefst 6
ton is verschoven. Graag uitleg hoe dit kan; is dit destijds voorgelegd aan het Raad? Het gaat hier om
het principe van het budgetrecht. De accountant maakt ook een opmerkingen over de voorzieningen,
zoals de onderhoudsplannen waar nu een stuwmeer is. Feitelijk horen deze voorzieningen, waar jaren
niets mee gedaan is, vrij te vallen in de algemene reserve; zo is dat afgesproken. Velsen Lokaal vraagt
de raadsfracties of de Raad hier wel mee moet instemmen. De fractie kondigt aan in ieder geval te
komen met amendementen op voorzieningen met een onderhoudskarakter. Versnelde afschrijving van
reserves is prima, maar dan moet het wel transparant blijven. De afschrijving Oude Pontweg mag dan
ook niet in het totale beeld vertroebeld worden, te meer daar de lasten worden gedekt door middelen uit
de reserve van ReinUnie, terwijl die reserve per 31 december 2011 een bedrag van 2,8 miljoen resteert
en niet 3,1 miljoen. Beter is het om dit bedrag als reserve ReinUnie te laten staan. Dan zijn er nog twee
opvallende reserves, namelijk het Terras en de bestrijding van de hondenoverlast. Het gaat hier om
wonderlijke bedragen, die volgens de fractie niet kloppen. Grofweg is er in totaal 8 ton niet besteed. Wat
vindt de Raad hiervan. Over het kunstgrasveld uit de reserve Masterplan Zeewijk, dient de fractie een
amendement in. Van de kunstgrasvelden Zeewijk is één veld uit de begroting gefinancierd en de tweede
is geboekt op het plan Groot of Nieuw Helmduin. Dit plan is nog niet afgesloten, het college moet zich
eerst voor het resultaat te verantwoorden, voordat tekorten via stortingen uit de reserve worden verwerkt.
Dan is het woord aan mevrouw Eggermont van de CDA fractie. De fractie is het eens met de opmerking
van de accountant dat er een duidelijke verbeterslag gemaakt is ten opzichte van vorig jaar. Zij is blij dat
de nota huurprijzen is vastgesteld. Ook is veel gebeurd rondom het thema handhaving met een goed
resultaat. De wens van het CDA is om rondom het thema handhaving nog veel meer te bereiken. Wel
heeft het CDA nog een aantal zorgpunten. Net als vorig jaar houdt het college nog onvoldoende rekening
met de groeiende aanvragen naar bijstandsuitkeringen en oplopende WMO uitgaven. Er moet rekening
gehouden worden met een toeloop. Er is te weinig rekening gehouden met de kredietcrisis. Het CDA mist
een duidelijk inzicht in de ReinUnie gelden. Graag duidelijkheid wat er uiteindelijk van de ReinUnie
gelden is besteed. Het weerstandsvermogen is gekwalificeerd als ruim voldoende, toch maakt de fractie
zich hierover zorgen, omdat zij verwacht dat Velsen de komende jaren te maken krijgt met tegenvallers.
Wat kunnen wij hiertegen doen? Het CDA wil wellicht een amendement indienen om een
behoedzaamheidreserve in te voeren, ter dekking van onzekerheden.
De heer Van der Hulst van de CDA fractie wil het waarderingscijfer voor het ondernemersloket wat meer
onhoog krikken; het zou meer ontwikkeld moeten worden. Daarnaast vraagt hij extra aandacht voor de
winkelgebieden; deze moeten aantrekkelijker gemaakt worden.
Mevrouw Koedijker van de SP fractie vindt dat er te weinig aandacht voor mantelzorg en vrijwilligers was;
de doelstellingen worden niet gehaald. Door uitvoering van het WMO beleidsplan zou het versterkt
worden, gezien de cijfers concludeert de SP echter dat het beleid onvoldoende gewerkt heeft. Het
college heeft op dit gebied flink wat punten laten liggen. Met betrekking tot de sociale woningbouw in
Velsen zijn er al in 2010 belangrijke zaken veranderd. Inwoners met een inkomen van meer dan 33.000
euro komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Er zijn echter te weinig betaalbare
woningen die je kunt huren. In 2010 heeft de SP al gevraagd aan de wethouder of de problemen van
deze nieuwe wet al in kaart zijn gebracht. Dit was nog niet het geval. De SP vraagt of de wethouder
inmiddels wel de problemen met deze nieuwe wet al in beeld heeft. Daarnaast zijn er nog meer
problemen op de woningmarkt: woningbouwprojecten liggen stil, wachtlijsten zijn te lang, etc. De
prestatieafspraken met de woningcorporaties zijn van belang. De afspraken liepen echter al af in 2010 en
er zijn nog geen nieuwe afspraken. Ook wil de SP weten waar de woonvisie blijft, de laatste is uit 2005.
Kortom, een duidelijke visie op wonen in Velsen heeft de SP ook in 2011 gemist.
De heer Vrijhof merkte op dat de Visie Velsen op 2025 beloofde voor Velsen een belangrijk traject te zijn;
leven, wonen en werken. De SP heeft hier echter nog geen duidelijk beeld van gekregen. Om het strand
aantrekkelijker te maken, moeten de industrieën ten zuiden van de Kromhoutstraat worden verplaatst
naar het middenhavengebied. Ten behoeve van de cruisevaart moet het vervoer van en naar Amsterdam
via weg en spoor verbeterd worden. Het beheer en erfpacht van de Grote Hout blijft zorgen geven. Voor
het Pieter Vermeulen Museum lijkt de weg te lang, er is geen vooruitgang. Regionale samenwerking is
prima, maar wees waakzaam voor het oprukken van Amsterdam.
Mevrouw Dreijer van de gelijknamige fractie merkt op dat de jaarrekening een stuk verbeterd is. Het
algemene beeld is echter zorgelijk. Er komen aanzienlijke bezuinigingen op ons af. Zij had graag gezien
dat deze jaarrekening een neerslag was geweest van een breed gevoerde discussie; een gemiste kans.
Deze jaarrekening heeft per ongeluk een positief saldo, omdat er sprake is van een eenmalige meevaller
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die aan de algemene reserve wordt toegevoegd. De komende tijd zal er een groter beroep gedaan
worden op bijstandsuitkeringen en WMO verstrekkingen. De gemeente Velsen is daarnaast ook de
afgelopen jaren structureel meer uit gaan geven, meer geld aan subsidies en aan ambtenaren. Het
subsidieplafond is verder verhoogd. Mevrouw Dreijer is blij dat haar motie om alle subsidies door te
lichten en te beoordelen op effectiviteit en efficiency is aangenomen en zij verwacht het resultaat hiervan
in het volgende jaarverslag terug te zien. In 2011 is raadsbreed de motie open data transparant bestuur
aangenomen. De uitvoering van deze motie laat lang op zich wachten. Mevrouw Dreijer stelt voor om er
toe over te gaan, net als veel andere gemeenten, om alle instellingen en organisaties die subsidie
ontvangen op de website te vermelden. De personeelskosten zijn ruim 20% van de begroting en het
personeelsbestand is verder uitgebreid. Een uitbreiding van ambtenaren zonder dat er een goede
vertaling van de Visie op Velsen 2025 aan ten grondslag ligt, vindt zij niet verstandig, gezien de huidige
stand van zaken. Bij de Oude Pontweg wordt eenmalig een groot bedrag afgeschreven. Dit bedrag zou
eerst in 40 jaar worden afgeschreven. Er is nu eenmalig een bedrag afgeschreven, maar er staat nog het
nodige voor 35 jaar. Kan dit wel gedekt worden uit de opbrengsten van de huren en de reserve. Wat gaat
het college daaraan doen. Afsluitend hoopt mevrouw Dreijer dat de Visie op Velsen 2025 in de komende
tijd voorzien wordt van een solide financieel dekkingsplan.
De heer Wijkhuisen van de fractie van D66V vindt het prettig dat we met een plus zijn geëindigd,
weliswaar door een incidentele meevaller, maar die meevaller is er wel door verstandig beleid. De fractie
vindt het verontrustend dat steeds meer mensen de dupe zijn van de huidige crisis; de armoede blijft
groeien. De fractie heeft ernstige zorg of dit wel in controle is. Bij het WMO beleidsplan vraagt de heer
Wijkhuisen aandacht voor de integraliteit tussen de kamers. Een zorgpunt is ook de wet inburgering. De
indicatoren op blz. 38 zijn wat vaag geformuleerd. Het is aan de Raad om de indicatoren beter vast te
stellen. Ook heeft de fractie zorgen over het Pieter Vermeulen Museum; zij hoopt dat dit er in 2012 ook
echt komt. Daarnaast is de fractie ook heel blij met een aantal zaken. D66V is o.a. blij met de inventarisatie van monumentale bomen en hoopt dat het kapbeleid, dat nu een papieren tijger is, in de toekomst
meer vorm kan krijgen. Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet voor het parkeren per minuut en de fractie
hoopt dat dit jaar het onrechtvaardige systeem van parkeren eindelijk overboord wordt gezet. De Grote
Hout is een grote molensteen en de fractie hoopt dat de stap die gezet is in 2011 ergens toe leidt.
De heer Merhottein van de fractie van GroenLinks vindt in algemene zin dat het college zich aan de
kaders gehouden heeft. De kleine dingen die de fractie signaleert, neemt hij graag mee naar de
Voorjaarsnota. Onduidelijker is of het college bereikt heeft wat afgesproken is. Bijvoorbeeld bij
handhaving, waarom is daar geen overzicht gemaakt van wat de handhavingsverzoeken waren in 2011,
wat is er uitgevoerd en wat is blijven liggen. Voor dit moment is de fractie tevreden. De jaarstukken
bestaan uit veel papier, volgend jaar graag wat minder pagina’s. Hopelijk wordt de verbeterslag
gecontinueerd.
De heer Korf van de fractie van de ChristenUnie vindt de jaarstukken een behoorlijke verbetering. Enkele
aandachtspunten van de ChristenUnie uit het rapport van de accountant PriceWaterhouse (PWC) zijn de
interne beheersing van voldoende niveau. In beide rapporten wordt weergegeven om de interne
controles uit te breiden naar de werkelijke uitbetaling en de verwerking in de financiële administraties te
betrekken. De interne beheersing voor de WMO (persoonsgebonden budget), Sociale Zaken
(bijstandsformulieren) en subsidies (het opheffen van de zelfcontrole). De accountant geeft aan dat het
voortraject oké is, maar de controle aan het einde moet beter; daar is de ChristenUnie het van harte mee
eens. Ook is de fractie het eens met de door de accountant genoemde punten met betrekking tot
Kennisrijk Werken, namelijk leiderschap is cruciaal, voor eenduidige overkoepelende visie zorgen, oog
blijven houden voor de behoefte van burgers en bedrijven, adequaat monitoren van doelstellingen en
kies het juiste tijdspad. Algemeen mist de ChristenUnie kwaliteit, daadkracht en entrepreneurschap in
Velsen. Durf te investeren en te ontwikkelen om de economie in deze tijd draaiende te houden. Velsen
moet onderzoeken hoe zij hierin van betekenis kan zijn. Positief is dat een aantal bedrijven naar Velsen
is gekomen. De fractie vraagt aandacht voor preventieve schuldhulpverlening. Ook wil de fractie
zichtbaar in de stukken zien het John van Dijkfonds. Millenniumzaken zijn niet te vinden in de stukken.
Blij is de fractie met het openen van 2 centra voor Jeugd en Gezin. Velsen ziet er troosteloos uit en het
vooruitzicht is niet beter. Geef in ieder geval de Lange Nieuwstraat ter hoogte van het winkelcentrum een
make-over tot de komst van een nieuw winkelcentrum. De fractie komt hiervoor bij de perspectiefnota
met een motie. Velsen is een dure woonplaats. Hopen dat door verlaging van de OZB en de
hondenbelasting alles meer in evenwicht komt. Verzoek om vacatureplaatsen in te vullen en de inhuur
van derden te verminderen. Dit geeft een beter beeld.
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De heer Kwant van de LGV fractie vergelijkt de jaarrekening van 2011 met dansen op de vulkaan. Op het
eerste gezicht lijkt de jaarrekening positief, maar kijk je beter dan lijkt het erop dat wij in Velsen op glad
ijs staan. Het positieve resultaat is uitsluitend te danken aan incidentele meevallers. Als wij naar de
opsomming van de risico’s kijken, bekruipt de LGV het gevoel dat Velsen financieel en materieel op de
Intensive Care afdeling moet worden opgenomen. De Visie op Velsen 2025 kan heel lang in de koelkast
worden opgenomen. De afwaardering van de Oude Pontweg met 1,6 miljoen, maar daar blijft het niet bij.
Er zijn nu zelfs 3 wethouders aangewezen om de zaak in orde te maken. Hoe zit het met de overdracht
van de woningbouwcorporaties? Door de toename van niet in exploitatie genomen gronden dreigt in de
toekomst afwaardering van, op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) gekochte, opstallen.
De accountant van PWC beweert dat voor de Grote Hout de komende jaren 39 miljoen aan opbrengsten
gerealiseerd moet worden. Daartoe moeten dan ook nog wel 15 miljoen aan kosten gemaakt worden.
Dan is er ook nog het risico van afwaardering van gronden aan de Oostlaan in Velserbroek. Bij de
grondwaarden wordt door het college veel geschat. Deze leveren echter geen zekerheid op. Voor de
woningcorporaties in Velsen, staat de gemeente garant voor 158 miljoen euro. Daarnaast heeft de
gemeente voor 28 miljoen euro leningen verstrekt aan de woningcorporaties. Als de corporaties hun
financiële verplichtingen niet nakomen, komt de gemeente met een groot risico te zitten en zal de
achtervangconstructie in het WSW niet zonder meer een beperkt risico opleveren. Ten onrechte wordt
gesteld dat bij de koopgoot sprake is van een doorstart, dat is niet aan de orde, er moet opnieuw
begonnen worden. Als er een aantrekkelijk en haalbaar plan voor het winkelcentrum op tafel ligt, dan is
de LGV bereid om een deel van de Liander gelden voor het winkelcentrum in te zetten. Bij de
voorjaarsnota komt de LGV met een motie om deze gelden voor het winkelcentrum te reserveren. De
LGV is bezorgd over de financiële situatie en ontevreden over de erg geringe daadkracht van dit college.
De heer Cruz Linde van de PvdA fractie constateert dat het resultaat dat er ligt positief is. Weliswaar door
een incidentele meevaller, maar er heeft hier een secure afweging plaatsgevonden. Het resultaat is
gewoon gunstig. Er is veel energie gestoken in verbeterpunten. De opmerking van de accountant is dat
de stukken wellicht korter en bondiger moeten, maar wat betekent dat voor de diepgang van de diverse
programma’s. De fractie vindt het huidige resultaat een verbeterslag ten opzichte van de vorige jaren. De
PvdA heeft wel nog een aantal aandachtspunten, zoals de huidige ontwikkelingen ten aanzien van het
Kunduz akkoord en de financiële gevolgen voor lokale overheden ten aanzien van bijvoorbeeld de Wet
Werken naar Vermogen. Daarnaast de opstelling van de minister over de CAO van
gemeenteambtenaren, waarvan de geruchten zijn dat dit van de algemene uitkering van gemeenten
ingehouden wordt. Ook het toenemende beroep op de bijstand en de armoedebestrijding baart de fractie
zorgen. Samenvattend concludeert de heer Cruz Linde dat er verbeterslagen zijn gemaakt en het
uiteindelijke resultaat is positief.
Dan is het woord aan het college. Als eerste krijgt wethouder Vennik het woord. Hij vindt dat Velsen er
goed voorstaat. De woonlasten in Velsen zijn hoog, maar daar staat een goed voorzieningenniveau
tegenover. De leges worden meerjarig geraamd. Wat betreft het doorschuiven van beleidspeerpunt
archief, dit wordt veroorzaakt door ziekte. De kosten voor relatief dure tijdelijke inhuur is het college aan
het terugdringen; komt terug in de Perspectiefnota. Inzake de bezuinigingsagenda, is het college het
eens met de accountant. Denkt de Raad hier anders over, dan moet de discussie hierover met de
accountant gevoerd worden. Wat de hondenoverlast betreft, hier is een reserve voor. Als er geld over is,
dan gaat het in die reserve. Dit is het laatste jaar dat het zo gedaan wordt, daarna gaat het overgebleven
geld terug naar de algemene reserve. Over de ReinUnie gelden is eerder gezegd dat wij hier meer
impliciet dan expliciet een besluit over genomen hebben en dat hebben wij nu gedaan. Een deel van die
ReinUnie gelden waar niet expliciet een plan achter hangt, kunnen wij gebruiken om eerder af te
schrijven en daarmee de kapitaallasten structureel naar beneden te brengen. Er werd iets gezegd over
een behoedzaamheidreserve, maar de algemene reserve is dat al in zekere zin. Met betrekking tot het
winkelcentrum, komt het college waarschijnlijk bij de Perspectiefnota met een voorstel voor een deel van
de Liander gelden. De motie over open data, dit is wel degelijk in bewerking. De openbare ruimte rond
het winkelcentrum, daar wordt aan gewerkt. Gedacht wordt aan bloembakken, likje verf, etc.
Wethouder Te Beest merkt op dat het grondbeleid zeer grondig is doorgenomen. Ook de accountant
heeft extra kritisch gekeken naar de parameters in het kader van de waardering van grond en vastgoed.
Onze waardering vertegenwoordigt een reële waarde met parameters en de kennis die wij nu hebben.
Dit is de actuele situatie met een reëel beeld hoe wij met onze risico’s omgaan. Voor het overige waar wij
denken nog risico’s te lopen, is dit weggeschreven in de risicoparagraaf. Mocht er toch aanleiding zijn om
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met hernieuwde inzichten te komen, dan zal wethouder Te Beest de Raad hierover informeren. De
afwaardering van de Oude Pontweg is een technische exercitie; als je minder activeert, dan heb je ook
minder kapitaallasten. De gelden moeten wel binnen blijven stromen, zodat in 40 jaar die gelden wel
weer in lijn zijn met het restant van de reserves. Die balans is er op dit moment. De financiële afronding
is aanstaande, met alle risico’s die beschreven zijn in de risicoparagraaf met alle losse eindjes die er nog
op dit dossier zijn. Met betrekking tot wonen merkt wethouder Te Beest op dat de Europese regelgeving
inderdaad problemen geeft. De Raad is recentelijk geïnformeerd over het Regionaal Actieprogramma
Wonen. Daar wordt nadrukkelijk ook op dit thema ingegaan. Op regio niveau gaan de IJmond en Zuid
Kennemerland ook met dit thema aan de gang. Voor de zomer wordt de Raad verder geïnformeerd over
de woonvisie. Echter ook de woonvisie is papier en de dynamiek van de markt is sterk aan verandering
onderhevig; op het moment dat je iets op papier zet is het al bijna achterhaald. Aan de motie herijking
subsidies wordt gewerkt. Wat betreft handhaving, binnenkort krijgt de Raad de verantwoordingsnota over
de handhaving van het afgelopen jaar.
Wethouder Verkaik merkt op dat het college niet had verwacht dat het economisch herstel zo lang op
zich zou laten wachten. Er wordt dan ook een herraming gemaakt met betrekking tot het
bijstandsvolume. Dit zal nog wel een tegenvaller opleveren. Schuldhulpverlening heeft onze volledige
aandacht, net als preventie van schulden.
Wethouder Westerman gaat in op de vraag de voortgang van het Pieter Vermeulen Museum. In oktober
2011 is afgesproken dat hier medio 2012 een voorstel voor komt; het ziet er naar uit dat dit lukt. Op de
vraag waarom het John van Dijk Fonds niet genoemd wordt in de stukken, merkt de wethouder op dat dit
niet aan het college is, het John van Dijk Fonds is van de Raad. Wat betreft de millenniumdoelen, op 29
maart 2012 heeft de Raad hier een besluit over genomen; het staat dus niet in het verslag van 2011. De
zorg van de Raad over de WMO (overgang AWBZ naar de WMO) deelt het college met de Raad. Er kan
echter niets gezegd worden over hoe het nu zit, want het wachten is wat de Tweede Kamer 29 mei wel of
niet controversieel verklaard. Het college kijkt er met gespannen aandacht naar toe. Het vrijwilligerswerk
is inderdaad van 38% naar 33% gegaan, maar Velsen ligt nog steeds duidelijk boven het landelijk
gemiddelde. In het kader van het nieuwe welzijn, wordt hier hard aan gewerkt.
Mevrouw Baerveldt meldt dat over de leges van het evenementenbeleid binnenkort een collegebericht
komt. Wat betreft de combinatiefuncties, hiervoor heeft het college een agendaverzoek aan de Raad
gedaan, de Raad wilde het echter liever schriftelijk afhandelen. De kustvisie is helaas nog steeds niet af;
er wordt naar andere mogelijkheden gezocht. Binnenkort wordt hier in een sessie op terug gekomen.
Vervolgens inventariseert de voorzitter of het voorstel besluitrijp is. Alle fracties vinden het voorstel
besluitrijp. De fractie van Velsen Lokaal draagt twee onderwerpen aan voor het raadsdebat op 31 mei
aanstaande, namelijk het doorschuiven van de reserveringen en de voorzieningen en de inhuur van
personeel voor vacatures. De overige fracties hebben geen onderwerpen voor het debat.

Toezeggingen
Wethouder Te Beest zegt toe dat de Raad voor de zomer verder wordt geïnformeerd over de
woonvisie.
Wethouder Te Beest zegt dat de Raad binnenkort de verantwoordingsnota over de handhaving van het
afgelopen jaar krijgt.
Wethouder Westerman zegt toe dat er medio 2012 een voorstel komt voor het Pieter Vermeulen
Museum.
Wethouder Baerveldt zegt toe dat binnenkort in een sessie gesproken wordt over de Kustvisie.
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