Algemene Beschouwingen over
Perspectiefnota 2013 PvdA Velsen
Voorzitter, collega’s en college,

Inleiding
De winkelstraten worden leger, de voedselbanken drukker. Er wordt gesproken over
“woningen onder water”. Echter zijn het juist steeds meer burgers met bijvoorbeeld AOW of
WAO en gezinnen met kinderen die onder water komen. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek rapporteert een stijgende armoede. In Nederland groeien 371.000 kinderen op in
arme gezinnen. De PvdAfractie stelde kritische raadsvragen naar kinderarmoede in Velsen.
Cijfers in Velsen zijn duidelijk. Ondanks het adequate beleid ook hier meer
schuldhulpverlening en meer bijstandsuitkeringen.
Uit de tijd van vóór 2008 klinkt nog steeds de echo van een te optimistische kijk op de
zelfredzaamheid van mensen. Dit uitgangspunt wordt niet alleen gehanteerd in de WMO,
maar ook bij het zoeken naar werk. In deze tijd kunnen we echter moeilijk verwachten dat
individuele burgers en bedrijven het uitsluitend op eigen kracht zullen redden. Wie kan nu
nog zeggen dat het allemaal vanzelf weer goed komt?

Toetsingscriteria: werkgelegenheid en Visie op Velsen 2025
Arbeid ofwel werkgelegenheid is een criterium waar de Partij van de Arbeid de strategische
prioriteiten uit de Perspectiefnota 2013 aan toetst. Wij mogen het in Velsen dan relatief goed
doen qua werkgelegenheid, maar dat is geen reden om stil te blijven zitten. Voldoende
werkgelegenheid zorgt voor een florerende economie wat alle liberale partijen moet
aanspreken.
Wij zijn blij dat het college met enkele voorstellen voor strategische prioriteiten komt om de
Visie op Velsen 2025 in te vullen. Het is echter niet inzichtelijk gemaakt hoe of in welke mate
deze strategische prioriteiten bijdragen aan de totstandkoming van de visie. Daarom hebben
we zelf maar bepaald of de voorstellen een bijdrage leveren en passen in deze tijd. We
hebben ons in eerste instantie beraden op de inhoud en zien de genoemde bedragen als
indicatief. Wij zijn benieuwd waarom het college in het ontwerpraadsvoorstel voorstelt om
bedragen binnen de reserve te reserveren en wat de toegevoegde waarde nu van zo’n
dubbele reservering is. In de uiteindelijke concretisering van de voorstellen verwachten we
een onderbouwing van de investeringen en kunnen dan pas ons oordeel geven over de
beschikbaarstelling van de benodigde budgetten.
Dan nu onze bevindingen.
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Avontuurlijke kust en groen
Laten we beginnen met de strategische prioriteiten onder Avontuurlijke kust en groen. De
Kustvisie uit 1999 is in 2006 herzien. Het is dus al zeer lang blijven liggen. Gezien de huidige
economische werkelijkheid is het maar de vraag of hier veel geld in gepompt moet worden.
Alternatief 1 om als gemeente kaderstellend te zijn en de markt de markt te laten, lijkt voor
de hand te liggen. Aan de andere kant is er de ambitie om te komen tot een Kustinformatie
en Innovatiecentrum.
Zonder ambitie kom je nergens, dus staan wij constructief kritisch hiertegenover. Het
Kustinformatie en Innovatiecentrum met een museum heeft meer overlevingskansen binnen
de Kustvisie. Daarom stellen we voor deze twee strategische prioriteiten aan elkaar te
koppelen. Naast de uitwerking van het college komen we graag zelf, eventueel samen met
andere fracties, met voorstellen. De LGV heeft ook vaker ideeën geopperd. Als we deze
naast onze eigen ideeën leggen, kunnen we wellicht tot een gezamenlijk voorstel komen.
Een beperkte mate van gemeentelijke invloed gecombineerd met participatie uit “het veld”
lijkt hier dan ook een mooie werkwijze. We vragen het college om dat bij de voorbereiding
van de begroting 2014 nader uit te werken.

IJmuiden, de interessante stad
Het verder gaan met de bouwstimulansen en stedelijke vernieuwing in IJmuiden
ondersteunen wij van harte. Wij nemen aan dat de VVD ook voorstander is van stedelijke
vernieuwing en zijn daarom ook verheugd via hun Twitter te vernemen dat ze hun landelijke
standpunt over starters op de woningmarkt en startersleningen volgen. Helaas lijkt het
college zich te beperken tot nieuwbouw en worden bij het lijstje met opties en alternatieven
bestaande woningen helemaal niet genoemd. Dit zou in verband met doorstroming een win
winsituatie kunnen opleveren. Het blijft jammer dat de SP niet mensen aan een eigen woning
wil helpen, zeker als ze vanwege de huurliberalisatiegrens in de problemen komen. Al met al
is er een vorm voor de startersleningen denkbaar die door een meerderheid van de raad
gesteund wordt. Om 20 starters per jaar te huisvesten, hebben wij wel € 25.000 over.
Bij de stedelijke vernieuwing spreekt het voor zich om het stukje tussen alle vastgestelde
herinrichtingen mee te nemen, namelijk de entree van IJmuiden. Dat hierbij
burgerparticipatie een prominente rol krijgt, is toe te juichen. Bijna iedereen heeft ermee te
maken. Wij leveren hier alvast de suggestie aan van een modern LEDdisplay waarop
getoond wordt, wat er in de gemeente te doen is. Uiteraard zijn wij benieuwd naar de
concrete uitwerking van dit strategische project.
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IJmond, Innovatieve regio
Dan de laatste te behandelen strategische prioriteit, de IJmond. In de toekomst is in de
techniek veel werkgelegenheid te vinden. Bij het Rijk en de Europese Unie zullen hiervoor
vast fondsen aan te boren zijn. Denk hierbij aan het onlangs afgesloten Techniekpact. We
gaan er vanuit dat in de uitwerking hier ook naar gekeken wordt. Wij zijn het volkomen eens
met deze prioriteit.
Als plaats om de campus te realiseren, kan wellicht de Kustvisie dienen. Een combinatie van
de twee strategische prioriteiten met als uitwerking een campus ofwel een innovatiecentrum
aan de kust zou al deze ambities bundelen en integraal naar een hoger niveau tillen.
Helaas missen we hierbinnen de prioriteit IJmondiale samenwerking. Er loopt een
kansenonderzoek, er is al veel bestuurlijke samenwerking op het gebied van de
decentralisaties en de IJmond is een economisch krachtige regio. Daarom mag hier eigenlijk
wel wat aandacht en prioriteit aan gegeven worden.

Beleidsontwikkelingen en de draagvleugelboot
In de programma’s staan nieuwe beleidsvoornemens. Om werknemers, scholieren,
studenten, recreanten en toeristen, eventueel met hun fiets, hierheen te vervoeren speelt de
draagvleugelboot een belangrijke rol. Het behoud van de verbinding en de marketing voor
het gebruik ervan verdient onze steun en aandacht. De wethouder heeft onlangs
ingesproken tijdens een openbare commissievergadering van Provinciale Staten waarin de
motie van de PvdAStatenfractie werd behandeld. Wij hebben kennisgenomen van haar
uitspraak dat het college de raad wil voorstellen om voor de continuering van de
draagvleugelboot gedurende twee jaar een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen.
Mijn fractie nodigt het college uit om op korte termijn met een voorstel ter zake te komen.

Slotconclusie: financieel solide
Tot slot sluit ik af met het gunstige meerjarenperspectief. Er worden vanaf 2015 vooralsnog
overschotten begroot. Velsen is dus helemaal klaar om te investeren in de toekomst en in
haar ambities!
Zo dadelijk zijn deze algemene beschouwingen online na te lezen op onze website. Dank u
wel voor uw aandacht.
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