Perspectief nota 2013. – algemene beschouwingen CDA
Een goede perspectief nota ligt voor ons, de laatste perspectief nota in deze
bestuursperiode.
Bij de behandeling van het jaarverslag 2012 hebben wij al aangegeven dat wij trots kunnen
zijn op onze gemeente, trots wat wij allemaal te bieden hebben in onze gemeente, trots dat
wij een goed financieel beleid gevoerd hebben. Financieel staan wij er niet slecht voor,
ondanks de crisis hebben wij € 5 miljoen kunnen reserveren voor de Visie 2025 Kennisrijk
Werken.
Vanuit deze reservering komt u met 8 voorstellen, in grote lijnen kunnen wij met deze
voorstellen eens zijn,
Als CDA fractie willen we richting de begroting nog de volgende accenten meegeven:
Goed beroepsonderwijs is van groot belang voor aansluiting op de arbeidsmarkt. Ons
voorstel is om naast de extra investering in een techniek campus, ook een onderzoek te
starten naar de mogelijkheid van een HBO-dependance in de IJmond. De CDA fractie denkt
dat het bevorderen van leren en studeren vlak bij het werk grote voordelen voor onze regio
kan opleveren. Hierbij denken wij aan een doorlopende leerlijn LBO, MBO, HBO op het
gebied van Techniek en/of Maritiem. Graag een reactie van het College hierover.
In kennisrijk werken zit nadrukkelijk het woord werken. Wij moeten hier prioriteit aangeven.
De cijfers wat betreft het aantal bijstandsgerechtigden geven duidelijk aan dat wij moeten
investeren in werkgelegenheid en opleidingen.
Wij zijn het niet eens met het college dat zij rekenen op stabilisatie wat betreft de aanvragen
voor een bijstandsuitkering, naar onze mening begroot u het bedrag voor de komende jaren
te laag, wij stellen aan u voor het bedrag te verhogen zodat er naar ons gevoel een
realistischere inschatting wordt gemaakt.
Naast de aandacht voor het werken in de techniek/maritiem heeft de CDA fractie zorgen over
de werkgelegenheid in de gezondheidszorg.
In de nota lezen wij dat het college de decentralisatie ziet als een uitdaging.
De CDA fractie is het hier gedeeltelijk mee eens, vanuit de gemeente kunnen wij de zorg
inderdaad dichter bij de mens brengen.
Maar helaas is het nog steeds onzeker met wat voor budget wij te maken krijgen.
De plannen rondom de decentralisaties wijzigingen per dag.
Wat gaat dit betekenen voor onze burgers, hoe kunnen wij het budget zo goed mogelijk
verdelen? Hoe wordt de zorg in de toekomst georganiseerd, en wat betekent dit voor de vele
banen in de zorg?
Hoe zorgen wij ervoor dat de mensen die de zorg echt hard nodig hebben niet buiten de boot
vallen. Goede afspraken moeten er gemaakt worden met de deelnemers, er voor waken dat
er geen overlappingen zijn, duidelijk aangeven waar wij budget voor vrij kunnen maken. En
zoeken naar bestendige relaties in de regio waarbij ook hiervoor geldt dat partnerschap
essentieel is.
Wij herhalen nogmaals onze zorgen over de oplopende kosten wat betreft het vervoer van
de Biosgroep, wij zijn benieuwd naar de toegezegde notitie van het college in deze. Wij
verwachten dat hier bij de begroting 2014 op is geanticipeerd om de stijgende kosten terug
te dringen.

De CDA fractie staat open voor een discussie over de vervoerskosten wat betreft het vervoer
naar bijzondere scholen. Natuurlijk moeten wij ons houden aan de wettelijke
verplichtingen.Maar als het ten kosten gaat van de burgers die het echt nodig hebben dan
gaan wij deze discussie niet uit de weg. Wij willen duidelijk aangeven dat wij het geld maar
één keer kunnen uitgeven, en dan is het vanzelfsprekend dat het naar die burgers gaan die
het nodig hebben.
Infrastructuur:
De CDA fractie vindt het een prima voorstel om het entree gebied in IJmuiden op te
waarderen.
Tegelijkertijd beseffen wij ons dat dit maar een minimale oplossing is, wij stellen voor om niet
alleen het entree te verbeteren, maar ook te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te
werken aan een betere doorstroming.
De CDA fractie stelt aan het college voor om te onderzoeken of er structurele maatregelen
genomen kunnen worden om de doorstroming bijv. op de stationsweg in de toekomst te
verbeteren. Het zou fijn zijn als daar bij de begroting al op ingegaan kan worden.
Het vervoer over water is voor de studenten/leerlingen en toerisme een uitstekend
vervoermiddel, wij steunen het college hier volledig in dat zij er alles aan willen doen om de
FFF in de vaart te houden.
Graag komen we even terug op het Witte Theater:
Wij vertrouwen erop dat het college een goede overgangsregeling maakt voor de
amateurverenigingen die gebruik maken van het Witte Theater. Deze week hebben wij
daarover een collegebericht ontvangen die ons daarin geruststeld. Wel verwachten we van
de wethouder binnenkort hierover te worden geïnformeerd hoe e.e.a. is opgelost.
Nieuwe drank en Horeca wet:
Wij steunen uw voorstel om extra personeel in te zetten voor handhaving wanneer het gaat
om extra controle uit te voeren bij het aantal verkooppunten van alcohol waar jongeren
regelmatig komen. Zeker nu de leeftijdsgrens wordt verhoogd naar 18 jaar. De gemeente
heeft het toezicht gekregen, wij moeten er vooral voor zorgen dat wij preventief aan de slag
gaan. Wij weten allemaal hoeveel schade het brengt aan jongeren bij overmatig
alcoholgebruik. Extra inzet voor handhaving in deze steunen wij van harte.
Sporthallen en Zwembad:
Het CDA kiest ervoor om niet een extra verhoging te vragen voor het gebruik van de
sporthallen/zwembad. Ook temporisering /versobering van onderhoud heeft niet onze
voorkeur. In plaats daarvan vragen wij het college met voorstellen te komen om eventuele
toekomstige tekorten te dekken uit bezuinigingsmogelijkheden in het sport en jeugddomein.
Een nadere analyse van het gebruik van sporthallen kan in de toekomst tot andere keuzes
leiden.
En ook hierbij voelen wij veel meer om te onderzoeken waar de overlappingen zitten.
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