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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en neemt bespreekvoorstel door.
Het woord is aan de raadsfracties.
Mevrouw Dreijer (Beryl Dreijer) krijgt het woord. De begroting is sluitend, dat is mooi. Zij is niet
ontevreden. Het is een redelijk goede uitwerking van de perspectiefnota maar het had zoveel
beter gekund. De cijfers van de afgelopen jaren zijn positief maar dat is grotendeels per ongeluk,
onder andere door de Liandergelden. Zij ziet graag een plan om dit bij te stellen en plannen voor
de lange termijn te maken. Zij verwacht graag een toezegging op dit vlak anders zal zij met een
motie komen. Voor wat betreft de HOV is zij niet blij met de inhoud van de beantwoording op haar
gestelde vragen. Ook vindt zij het vervelend dat bij haar vragen tot tweemaal toe de bijlagen zijn
verwijderd. Zij heeft nog enkele vragen over de HOV. Onder andere of het college de
bandbreedte kan aangeven van de mogelijke incidentele en structurele lasten. En waarom het
college van mening is dat de genoemde kosten van alle investeringen niet te relateren aan zijn
aan de HOV. Eén van de kerntaken is energiek Velsen. Er zijn allerlei mensen en instanties bezig
met zonnepanelen maar welke kant wil het college op? Hier is een heldere keuze gewenst en
haar voorkeur is voorrang te geven aan initiatieven van burgers. Ook hier verwacht zij een
duidelijke keuze van het college anders zal zij met een motie komen. De treurigheid van deze
begroting is dat er te weinig keuzes voor de lange termijn worden gemaakt door het college. Men
kan van mevrouw Dreijer op dit gebied een voorstel verwachten.
Mevrouw Eggermont (CDA) is tevreden over de begroting. Het is goed leesbaar en sluitend met
een goed meerjaren perspectief. Er is goed werk geleverd. Complimenten aan het college. Zij
noemt enkele aandachtspunten en speerpunten. Er dient prioriteit gegeven te worden aan het
bestrijden van werkloosheid voornamelijk onder jongeren. Er dient extra geïnvesteerd te worden
in bemiddeling en scholing. Ook de openbare ruimte verdient alle aandacht. Zij wil wijzen op
eerdere wensen van de raad om doorgaande wegen te voorzien van bijvoorbeeld
bloemenbaskets of mooie perken. De fractie stelt voor om eenmalig extra middelen hiervoor
beschikbaar te stellen en komt eventueel met een motie hierover.

6291.doc

Zij vindt het raar om de hondenbelasting te verlagen, het is een blijvende ergernis van de burgers.
Een optie zou kunnen zijn om een extra hondenpoepzuiger aan te schaffen. Zij wachten de
ontwikkelingen rondom het witte theater in spanning af. Zij maakt zich zorgen over de subsidie
bijdrage aan de bibliotheek. Wordt hierop strak gestuurd? Van de BIOS groep heeft de raad nog
niet de toegezegde notitie ontvangen. De fractie maakt zich zorgen of het budget rondom alle
Wmo veranderingen wel toereikend zal zijn.
De heer Korf (ChristenUnie) is zeer verheugd dat de hondenbelasting eindelijk omlaag gaat. Hij
heeft er moeite mee om alle kwijtscheldingen maar simpel op de rug van de burger terecht te
laten komen. Wellicht komt hij met een motie hierover. Niet alle fouten van de gemeente kunnen
worden afgewikkeld op de rug van de burgers en zeker niet het contract van de HVC. Het contract
loopt bijna af en een deel hiervan kan gebruikt worden om de lasten voor de burger te verlagen.
Hij noemt meerdere voorbeelden over hoe dit bedrag ingezet kan worden. Het gevolg van dit alles
is dat Velsen een dure gemeente is geworden. Hij heeft ook een vraag over de bibliotheek. Hij
snapt niets van het antwoordspel tussen de VVD en het college hierover. Wellicht kan het college
hierop reageren. Hij vindt het opmerkelijk dat de bruto en netto woonlasten zo dicht bij elkaar
liggen. Ook belangrijk is de kustvisie. Er is geen projectontwikkelaar dus geen Pieter Vermeulen
museum.
De heer Wijkhuisen (D66Velsen) is tevreden. Het college heeft goed werk gedaan, de
leesbaarheid is verbeterd. Hij hoopt dat dit de laatste papieren versie is. De inhoud stemt ook tot
tevredenheid. Andere gemeenten kunnen jaloers op ons zijn, die doen het slechter dan Velsen.
De lijn voor de kustvisie is duidelijk en onduidelijk. Dat kan het college niet aangerekend worden.
De totale kosten van afvalstoffenheffing gaat met 2% omhoog. In die rangorde zit Velsen erg hoog
met de kosten. Het tarief moet kostendekkend zijn dus moet er betaald worden voor 1500
woningen die er niet zijn en voor de leegstand. De fractie wil hierover een motie indienen.
Mevrouw De Haan (GroenLinks) geeft aan dat de begroting niet goed leesbaar is op papier. Wel
op de iPad. De kaders zoals aangegeven bij de perspectief nota zijn voldoende meegenomen.
Het is moeilijk te beoordelen of de begroting voldoende sturingsmogelijkheden biedt. De fractie is
blij met de vijf miljoen voor de visie op Velsen 2025. Geen oormerken biedt creativiteit. De
gemeente is erg voorzichtig, dat beperkt de innovatieve geest. Zij vindt programma 6 Sport te
prestigieus. GroenLinks kiest voor eigen verantwoordelijkheid, op dit gebied zijn er veel
tegenstrijdigheden binnen de gemeente. Zij noemt hier enkele voorbeelden van. In programma 9
wordt gesproken over het realiseren van zestig startersleningen die mensen opzadelen met een
schuld tegen de 100%. Dit is niet wenselijk. De fractie bedankt het college voor het harde werk en
het goede resultaat.
Het woord is aan de heer Vosse (LGV). De kustvisie kan volgens de fractie in het rariteiten
kabinet. Dat geldt ook voor de plannen van het Binnenmeer. Voor de jeugd van Velsen is er
weinig te beleven op het gebied van cultuur. Het witte theater had een goede rol hierin kunnen
spelen maar de gevraagde prijzen zijn onhaalbaar voor ondernemers. Het is een rare situatie om
met het positieve resultaat te pronken. Deze resultaten zijn te wijten aan de gigantische
bezuinigingen. Volgend jaar gaat de fractie kritisch kijken naar de omvang van de langlopende
leningen. Het is treurig dat de lasten in Velsen hoger zijn dan in de buurgemeenten. De LGV heeft
het voortouw genomen voor tweezijdig winkelen op de Lange Nieuwstraat en blijft zich inzetten
om de voorstellen van de winkeliersvereniging tot uitvoering te brengen. Ook zet de fractie zich in
om de onroerendzaakbelasting (OZB) in overeenstemming te brengen tot de realistisch waarde
van het onroerend goed. Hij is blij met de verdere ontwikkelingen van IJmondiale samenwerking.
Het woord is aan de heer Meinema (PvdA). De fractie is tevreden over de uitwerking van de
perspectiefnota. Ondanks onzekere tijden is de financiële sturing is in control. De begroting
schept vertrouwen. Investeringen blijven nodig om ook in de toekomst de gemeentelijke taken uit
te kunnen voeren. De fractie is blij dat de motie over armoedebeleid bijna raadsbreed is
aangenomen. Hij vertrouwt erop dat het college de extra informatie hieromtrent in de eerste
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bestuursrapportage verwerkt. De nut en noodzaak van IJmondiale samenwerking is bekend, nu is
het onze verantwoordelijkheid om de inwoners hierin mee te nemen. Het is opmerkelijk dat op het
terrein van decentralisaties bij het sociaal domein stilzwijgend grote stappen worden gezet. De
fractie roept het college op om nauw contact te houden met alle betrokkenen in het veld en de
raad te blijven informeren. Daarnaast dienen de transitie kosten inzichtelijk gemaakt te worden.
De raad heeft aangegeven om de functies van het Witte Theater te behouden. Het is verstandig
als de raad nu nog even pas op de plaats maakt en hopen dat de eerste resultaten spoedig
volgen en de raad op de hoogte wordt gehouden. Hij doet de suggestie om de begroting en de
jaarrekening uit te breiden met een ICT paragraaf. Hierover zal een motie komen.
Mevrouw Koedijker (SP) wil een aantal speerpunten noemen die niet goed zijn uitgewerkt in de
begroting. Bij de schuldhulpverlening wordt het budget verhoogd met 103.000, - euro. Dit is niet
realistisch. Zij denkt dat het aantal trajecten hiervoor alleen maar zal toenemen en ziet graag dat
het de verwachting van het aantal aanvragen zal worden aangepast. Zij is blij met de aandacht
voor schulden maar het geven van voorlichting en budgetcursussen is niet voldoende. Er is gat
tussen preventie aan de ene kant en de daadwerkelijke schuldhulpverlening aan de andere kant.
De gemeente kan hier wat aan doen en noemt enkele voorbeelden. Onder andere door de
woonlasten te verlagen door mensen te begeleiden naar een lagere huurwoning. Mensen moeten
altijd een bepaald minimum inkomen hebben. De focus ligt op de eigen kracht van de mensen die
aanspraak doen op schuldhulpverlening maar sommigen hebben die kracht niet. Een ander punt
is het winkelcentrum. De SP maakt zich grote zorgen over de leegstand in het centrum van
IJmuiden. Het college verwacht dat met vernieuwing van de openbare ruimte de aantrekkelijkheid
van het gebied wordt vergroot en daardoor nieuwe ondernemers kan aantrekken. Dit gaat voorbij
aan de oorzaak van het probleem, de hoge huur. Zij verzoekt het college om een moreel beroep
te doen op de verhuurders om de huur van winkelpanden te verlagen en bijvoorbeeld een
leegstandsheffing in te voeren. Het uitgangspunt is dat iedereen naar eigen vermogen meedoet
aan de samenleving. De SP stelt voor om onder andere de kosten voor het uitvoeren van een
tegenprestatie door uitkeringsgerechtigden te gaan gebruiken voor re-integratie trajecten.
Mevrouw Vos (Velsen Lokaal) geeft aan dat de perspectiefnota voldoende is uitgewerkt. Zij wil
graag een goed overzicht van het budget van de Visie op Velsen. Het is een moeilijke vraag of er
voldoende sturing is. Op dit moment is er geen sprake van sturing. Bij de bestuursrapportages
gaan de bedragen alle kanten op. Het college mag jaarlijks vijfendertig miljoen aantrekken op de
kapitaal markt. De raad wil graag weten waarvoor dan en wil hier inzicht op. De fractie is
voornemens één amendement en drie moties in te dienen. De kwijtschelding van de
hondenbelasting kan niet verrekend worden via de gemeentelijke belastingaanslag. Velsen Lokaal
gaat dit amenderen. Er komt eventueel een motie betreffende de beheersing van de lasten van de
BIOS groep. Zij vraagt het college kritisch te kijken naar de mogelijkheden voor het aanpassen
van de criteria en te komen tot een maatschappelijke acceptabele kostenpost. (Na de reactie van
de wethouder geeft mevrouw Vos aan nog even te wachten met een eventuele motie hierover).
De tweede motie betreft de toekomstige werkzaamheden aan de Velsertraverse om die eventueel
te koppelen aan werkzaamheden aan de Velsertunnel. En de overlast en belemmeringen zoveel
mogelijk te beperken. De laatste motie gaat over de winkelstichting plein 45. Zij vraagt om
bezinning, deze stichting past niet in deze tijd. Deze motie heeft geen invloed op de begroting
maar het is goed om over te debatteren. Een motie betreffende armoedebestrijding had zij van de
PvdA verwacht en wil later in deze sessie over dit onderwerp debatteren. Dank aan de
ambtenaren. De beantwoording van onze vragen heeft de fractie een goed inzicht gegeven.
De heer Van den Brink (VVD) heeft met grote moeite de weerstand op gebracht om niet opnieuw
te vervallen in algemene beschouwingen. Hij vond de beantwoording van de technische vragen
teleurstellend en onvoldoende. City marketing is een belangrijk onderwerp voor de VVD. De
gemeente moet goed worden neergezet, niet als aanhangsel van Amsterdam. Nu en in de
toekomst. Dit dient vanuit één centrale regie te worden ingezet met één portefeuillehouder. Dit
onderwerp komt in de tweede bestuursrapportage terug en wellicht komt de fractie hier tijdens de
verdere begrotingsbehandeling op terug. Hij maakt zich zorgen over de kosten met betrekking tot
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de bibliotheek. Er kwamen onverwachte fikse kosten. Graag uitleg van het college hoe de
exploitatie van de bibliotheek zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld alsmede de
bevestiging dat er geen nieuwe kosten kunnen worden verwacht. De fractie is tegen de
starterslening tenzij de nieuwbouw in IJmuiden hierdoor kan worden vlotgetrokken. De
woonlasten baren ook zorgen. Velsen is opnieuw gezakt op de ranglijst. Er zijn ook enkele
lichtpuntjes zoals de verlaging van hondenbelasting en de eigenaarlasten van de rioolheffing.
De heer Vennik voert namens het college het woord. Hij heeft met interesse geluisterd naar de
inbreng van de raad en begrijpt dat er een aantal moties en amendementen zullen volgen. In
algemene zin is het belangrijk voor inwoners als de lasten voor hen niet te hoog zijn. Maar prettig
wonen is van groot belang en dat heeft zijn prijs. Die lasten zit voor belangrijk deel in de lasten
van de HVC. We moeten hiervan leren voor de toekomst. De BIOS groep is duidelijk
geagendeerd en een onderwerp voor regionaal onderzoek. Er is geïntensiveerd op
schuldhulpverlening. Verwacht wordt dat het zijn vruchten afwerpt waardoor er steeds minder
mensen in de schuldhulpverlening terechtkomen. Het college doet wat het kan doen, het
armoedebeleid wordt zo goed mogelijk uitgevoerd. De kwijtschelding van de hondenbelasting
wordt niet verrekend over alle huishoudens. Over dit onderwerp zal de wethouder nog schriftelijk
verduidelijking geven. Het lijkt het college niet verstandig om het geld wat er nu over is terug te
geven aan de burger gelet op wat er op ons afkomt. De decentralisaties en de
informatieverstrekking zijn genoemd. Voor wat betreft de bibliotheek hoeven geen tegenvallers
verwacht te worden. De prioriteiten van de perspectiefnota staan per programma in de begroting
genoemd. De uitwerking volgt nog inclusief het kostenplaatje. Geld lenen voor investeringen is
een goed gebruik in de economie. Zorg er dan wel voor dat de kapitaalslasten gedragen kunnen
worden. De startersleningen die wil het college aanwenden voor nieuwe woningen in IJmuiden.
Over de Velsertraverse zijn zij in gesprek. Het is wenselijk en logisch om het te combineren met
de werkzaamheden aan de Velsertunnel. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat dat niet gaat niet
lukken. Het college wacht met belangstelling de moties en amendementen af.
De voorzitter geeft aan dat de raadsleden nu op elkaar kunnen reageren.
Mevrouw Vos (Velsen Lokaal) richt zich tot de PvdA over een motie armoedebeleid. Zij vraagt af
of het niet zinvol is om nu al een motie hierover in te dienen. De heer Meinema (PvdA) antwoord
dat er pas een motie hierover bijna raadsbreed is aangenomen en dat het verstandig is om even
af te wachten. Het college is nu aan zet. Verschillende fracties mengen zich in de discussie over
armoedebeleid waaruit naar voren komt dat het verstandig is om de uitwerking van de
aangenomen motie even af te wachten. Mevrouw Vos gaat met haar fractie overleggen of ze toch
een motie gaat indienen.
Vervolgens heeft de heer Bal (LGV) nog enkele punten die hij wil bespreken. Ten eerste de ruimte
in de OZB. Deze wordt met 3% verhoogd. Hij wil graag van de fracties horen of die 3% iets minder
zouden kunnen zijn en of er eventueel een vrijstelling valt te realiseren voor instellingen zonder
winstoogmerk. Wellicht kan hier een motie over ingediend worden. Meerdere fracties steunen dit
voorstel. Vervolgens is de heer Bal van mening dat de raad best een motie kan indienen om het
nieuwe contract met de HVC alvast voor te bereiden en te bespreken. En kan de raad hier creatief
over nadenken? D66Velsen en de ChristenUnie ondersteunen het begrip creativiteit. Als laatste
punt stipt hij het witte theater aan. Kan er een overgangsperiode ingelast worden? Zien andere
fracties nog mogelijkheden om het Witte Theater open te houden? De SP deelt deze zorg en blijft
voor behoud van het witte theater. Het CDA en Velsen Lokaal geven aan nog even af te wachten
aangezien de onderhandelingen nog bezig zijn.
De bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Toezeggingen
De heer Vennik geeft schriftelijk verduidelijking over de hondenbelasting.
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