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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de aanwezige
fracties.
Mevrouw Mastenbroek (VVD) mist een overzicht van de reserves en voorzieningen
met een actuele stand. Er staat vermeld wanneer het college een besluit neemt en er
dient ook vermeld te worden wanneer de Raad aan bod komt. Hoe zit het met de
subsidie en het huurcontract van de bibliotheek? De moties en amendementen
worden aan het einde vermeld, hoe actueel is dit overzicht en graag hier iets dieper
op ingaan.
Mevrouw Eggermont (CDA) heeft een opmerking over de functies, die lopen door
elkaar zijn deze in dienst bij Stichting Welzijn? Op blz. 6 wordt over de kanteling
gesproken, tekstueel is dit geen aardige passage. Claimgericht is een rare term, kan
hier naar gekeken worden? Het is onduidelijk welk bedrag gereserveerd is voor de
aankomende decentralisaties. Zij is zeer verbaasd over het huurcontract inzake de
bibliotheek. Er komt een nieuwe drank- en horecawet. Het CDA wil hier extra
middelen voor handhaving inzetten. Voor het rapport veiligheidsenveloppen komt
een bepaald budget, de fractie wil wel zien hoe het bedrag besteed is. Het collectief
vervoer is een enorm succes daarom zullen de kosten wellicht gaan stijgen. De Raad
wil hierover geïnformeerd worden.
De heer Meinema (PvdA) is blij met deze overzichtelijke bestuursrapportage. De
voortgang van de amendementen is geschrapt, toch mist de fractie informatie over
de ID-banen en ontvangt dit graag, eventueel schriftelijk. Er wordt veel gebruik
gemaakt van het collectief vervoer. Was het wel goed begroot en zorgen de
genomen maatregelen er wel voor dat er wel binnen het budget gebleven kan
worden? Dekt de brandverzekering het vervoer naar de gymzaal? Bij het leerlingen
vervoer is er een nadeel van 123.000, - euro. Dit valt tegen, zijn er nog
mogelijkheden hiervoor? De bestaande financiële kaders voor de decentralisatie van
de AWBZ moeten toch bekend zijn. Hoe zit het met de kosten voor sociaal medisch

advies. En nog een verzoek om op de bladzijden 21 en 22 ook de programma’s te
vermelden.
Mevrouw Koedijker (SP) door de komst van ‘IJmuiden werkt’ zal de meergroep niet in
huidige vorm blijven bestaan maar opgaan in het IJmondiale
samenwerkingsverband.
Naast de zorgen die zij heeft over de participatiewet wet maakt zij zich ook zorgen
over de omvang van het te vormen weerstandsvermogen van deze organisatie. Het
vastgestelde bedrag van 500.000 lijkt de fractie niet voldoende. Zij wil de garantie
van de portefeuillehouder dat het geld wat uit de maatschappelijke regeling de
meergroep gaat vrijkomen om dat te investeren in die mensen die door de
participatiewet buiten spel komen te staan. Ook wil zij weten of het regionaal project
mantelzorgers ondersteuning heeft bijgedragen aan het verminderen van de
problemen waar de mantelzorgers IJmuiden Centrum tegen aan zijn gelopen. Hoe
gaat de gemeente de SEPA inrichten, dit besluit had allang genomen moeten
worden. Het wordt lastig om voor februari 2014 klaar te zijn, en wat zijn de kosten
hiervoor? Zij is niet enthousiast over het BYOD project. In motie 18p is afgesproken
dat het woord compensatiebeginsel in alle documenten wordt vervangen door het
woord compensatieplicht. Kan de portefeuillehouder aangeven of het inderdaad is
vervangen en zo niet wanneer dit gaat gebeuren.
Mevrouw Vos (Velsen Lokaal) heeft technische vragen gesteld. Het is hinderlijk dat
zij de antwoorden pas gisteren heeft ontvangen. De antwoorden stemden wel
tevreden. Zij ontvangt graag nog een doorkijk betreffende de stand van zaken van de
welstandscommissie. De financiële afwijkingen zijn moeilijk te lezen in deze
bestuursrapportage. Wat is nou voordeel en wat nou nadeel, kan het tekstueel
aangepast worden zodat het makkelijker te begrijpen is? Ook Velsen Lokaal wil
graag antwoord inzake de bibliotheek. De Koningslindes die zijn geplant komen uit
het budget onvoorzien, wat zit er nou precies in deze post? De raad kan deze post
onvoorzien niet controleren en ziet het graag terug in de bestuursrapportage.
Mevrouw de Haan (GroenLinks) geeft aan dat er veel punten door de voorgaande
fracties zijn aangehaald. Zij wil graag meer informatie over het BYOD project. De
fractie hoopt dat er veel aandacht wordt besteedt aan de groei van de uitkeringen en
zoveel mogelijk wordt voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht
komen. Wat is de stand van zaken van de motie over het coffeeshopbeleid? Het
leerlingenvervoer is ook bestemd voor leerlingen die naar een andere school gaan in
verband met hun geloofsovertuiging. Het zit de fractie dwars dat de gemeente hier
voor betaald. Om hoeveel geld gaat het? Zij heeft nog een vraag van de plek van de
gemeente op de Coelo lijst.
De heer Wijkhuisen (D66Velsen) geeft zijn complimenten over deze
bestuursrapportage. Veel punten zijn al door de voorgaande fracties genoemd, zoals
de bibliotheek, het collectief vervoer en het weerstandsvermogen van de Meergroep.
Het is niet fraai van de politie om 7,50 euro per gevonden sleutelbos te rekenen. Hij
wil meer informatie over het achterblijven van de bouwleges, is het nou wel
kostendekkend? Hij vindt het jammer dat er geen capaciteit is gezet op het
archeologisch beleidsplan, een gemiste kans. Voor de Drank- en Horecawet is
13.000 euro nodig voor software. Hij noemt het voorbeeld van Dimpact. Het moet
toch anders, beter en goedkoper kunnen.

De heer Vosse (LGV) geeft aan dat de bestuursrapportage gaat om staand beleid en
dat aanpassingen zijn voorbehouden aan de perspectiefnota. Hij is blij met de komst
van het regionaal economisch bureau en is benieuwd naar de resultaten. Dit geldt
ook voor de nieuwe intergemeentelijke samenwerking ‘IJmond werkt’. Hij is ook
benieuwd naar de resultaten van het fenomeen buurtsportcoaches. Dreigt er niet een
totale verwarring te komen door vermenging van zorg, sport en welzijn? Op het
gebied van jeugdzorg wordt samenwerking gezocht met Zuid-Kennemerland en
Amstelland en wordt daarbij onder andere gesproken over snelkookpansessies. Wat
wordt daarmee bedoeld? Kunst en cultuur is momenteel een droevige situatie. De
fractie is bang dat er binnenkort geen bibliotheek en Witte Theater meer is. LGV is
voorstander van zonnepanelen maar dan ook op openbare gebouwen. Worden de
voorgenomen basiscontroles bij alle horeca-instellingen ook feitelijk uitgevoerd?
Misschien moet de Raad bij zichzelf na gaan denken om de grote stroom van het
indienen van moties te beperken.
Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Vennik. Het is terecht opgemerkt
dat het overzicht reserves en voorzieningen mist, dat hebben wij verzuimd. De huur
van de bibliotheek is geraamd maar had nog in de subsidie meegenomen moeten
worden. Er gaat nog met de bibliotheek gesproken worden over de afronding. Er is
de wens geuit om op een aantal moties en amendementen dieper in te gaan. Bij de
amendementen wordt er vanuit gegaan dat het verwerkt wordt. Er wordt geprobeerd
om de moties om in een aanvaardbaar tempo af te wikkelen. Er is al een enorme
verbetering geboekt ten opzichte van voorgaande jaren. De portefeuillehouder blijft
hier goed op sturen. De Buurtsport loopt via het budgetgestuurde
contractfinanciering. Die mensen zijn in dienst van de Stichting Welzijn. De volgende
keer zal er gelet worden op het woord claimgericht.
Aan de decentralisaties zit een risico, er komen meer geluiden over de budgetten die
mee gaan. Die vormen het kader waarbinnen die decentralisaties worden vorm
gegeven. Gebleken is dat er met minder middelen de gemeente wel adequate zorg
kan bieden, dit los gezien van de open einde regeling. De decentralisaties gaan
hopelijk ook gepaard met beleidsvrijheid. Het geluid dat de Raad hecht aan
handhaving op het gebied van de Drank- en Horecawet is gehoord. Het collectief
vervoer is een groot succes. Het is lastig om aan te geven wat de drempel is.
Bijvoorbeeld of een begeleider wel of niet moet betalen voor de rit. De notitie die gaat
komen zal de gemeente moeten helpen die kosten te bedwingen. Dit kan de Raad
niet voor perspectiefnota verwachten hij zal er bij het college op aandringen om hier
snel mee te komen.
Er komt binnenkort meer informatie over de ID-banen. Het vervoer naar de gymzaal
wordt voor drie maanden vergoedt door de verzekering. Het leerlingenvervoer voor
leerlingen met een geloofsovertuiging is landelijk beleid. Hij heeft niet de indruk dat
het om grote aantallen gaat.
Bij de uitwerking van de zonnepanelen zal gekeken worden of de administratiekosten
ook worden meegenomen. De vraag is of de gemeente hier een stimulerende rol in
heeft. De sociaal medische kosten had een melding moeten zijn en geen voorstel.
Het is terecht dat de Raad zorgen heeft om IJmond werkt. De gemeente blijft
eindverantwoordelijk. Het is niet verkeerd dat zij een redelijk reserve hebben. Daar is
door de gemeente naar gekeken en is een keuze. Op de vraag over de mantelzorg
zal de portefeuillehouder schriftelijk terug komen. Bij de SEPA gaat de gemeente
voor de goedkoopste adequate oplossing. Mevrouw van Est (ambtenaar) geeft aan

dat het SEPA project al enige tijd loopt. Er is geprobeerd zoveel mogelijk op te
lossen doordat de leveranciers het zoveel mogelijk meenemen in hun nieuwe
software releases. Dan hoeven er zo min mogelijk extra kosten aan te zitten. Bij de
ING zitten er wel kosten aan. Er wordt eventueel overgestapt naar de BNG als de
kosten daar lager zijn. De portefeuillehouder geeft aan dat er bij het BYOD project de
keuze is gemaakt om hier voor te gaan. Het geldt voor mensen die al papierloos
proberen te werken. Goed voor zorgen om beveiligde informatie goed te borgen. Of
medewerkers hiervoor een tegemoetkoming krijgen is nog onderwerp van gesprek.
De Welstandscommissie kan men niet los zien van discussie over de globale
bestemmingsplannen. Deze discussie wordt nog vervolgd. Het plaatsen van de
Koninglindes en de post onvoorzien staat in de bestuursrapportage vermeld. De
Coelo publiceert elk jaar een atlas, staat op internet. De bouwleges is niet
kostendekkend, ook hier loopt de discussie nog over. De opmerking over het
archeologisch beleidsplan neemt de portefeuillehouder mee. Hij heeft een goede
ervaring met dimpact. De kosten zijn relatief gunstig omdat deze gezamenlijk worden
gedeeld. Hij ziet wel mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe software. Er is
pas geleden een rapport verschenen over de positieve resultaten van de
buurtsportcoaches.
De voorzitter inventariseert en concludeert dat het raadsvoorstel besluitrijp is voor de
raadsvergadering op 20 juni. De portefeuillehouder zal nog schriftelijk op enkele
vragen terug komen, waaronder de SEPA en de ID-banen.

Toezeggingen
De portefeuillehouder zal nog schriftelijk op enkele vragen terug komen, waaronder de
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