ALGEMENE BESCHOUWINGEN SP
Perspectiefnota 2013
Bij de begroting 2013 heeft de SP tegen de reservering van 5 miljoen euro voor de uitvoering van de
Visie op Velsen gestemd. Niet omdat wij tegen vooruitgang zijn maar omdat wij vinden dat wij in tijden
van crisis zorgvuldig met het geld van onze burgers om moeten worden gaan. Alleen de voorstellen in
deze perspectiefnota die echt een aantoonbare bijdrage leveren aan het economische herstel in onze
gemeente zullen wij dan ook steunen.
Zoals het voorstel 'realiseren van een techniek campus'. Dit is een plan waar de burgers van Velsen
iets aan hebben, die echt kan bijdrage aan de economische ontwikkeling in onze gemeente. De SP zal
dan ook het voorstel steunen om hiervoor € 500.000 voor de komende vijf jaar te reserveren.
Maar waar wij al bang voor waren is in deze perspectief nota ook gebeurd. Er wordt ook geld
uitgegeven aan andere zaken die ons inzien niet direct bijdrage aan de economische groei of herstel
in Velsen.
Zoals de reservering van een bedrag van € 75.000 voor startersleningen in Velsen. De SP is van
mening dat deze bijleenhypotheken onwenselijk zijn en alleen maar de zeepbeleconomie stimuleren.
Niet voor niets zijn de regels van de Nationale Hypotheek Norm aangepast zodat burgers niet meer
een hogere hypotheek kunnen krijgen dan wat de waarde van een huis is.
Ook het voorstel voor een eenmalige impuls in het entreegebied in IJmuiden zal de SP niet steunen.
Een plan wat € 325.000 moet gaan kosten en waarvan "het vergroten van de aantrekkelijkheid van
Velsen" het hoofddoel is, draagt wat ons niet bij aan het directe economische herstel van onze
gemeente. In deze tijden van crisis een overbodige uitgave wat de SP betreft.
Over het voorstel voor het reserveren van € 1.000.000 voor bouwinitiatieven heeft de SP haar
bedenkingen. Wij zijn het met het college eens dat het belangrijk is om de bouwsector te stimuleren
maar er zijn voor ons nu nog teveel onduidelijkheden.
Wat voor soort woningen gaan wij eigelijk van dit geld bouwen? Koopwoningen of huurwoningen?
Leidt de subsidiering van nieuwe koopwoningen niet tot oneerlijke concurrentie met de pariticulieren
verkopers in Velsen die de verkoop van hun huidige woning niet kunnen subsidieren?
Woningen worden niet verkocht omdat mensen geen vertrouwen hebben in hun financiele toekomst of
omdat mensen wel een woning willen kopen maar deze niet gefinancieerd kunnen krijgen. In plaats
van om hiervoor als oplossing een gemeentelijke subsidie op de koopprijzen te geven, vindt de SP het
beter om in deze projecten huurwoningen of levensloopbestendige woningen te bouwen. Hier is in
Velsen, in tegenstelling tot koopwoningen, nog wel een enorme vraag naar.
De SP ziet meer een rol weggelegd voor het investeren in de bouwsector door het stimuleren van het
energiezuiniger maken van bestaande woningen. Deze maatregelen hebben een gunstige invloed op
de woonlasten van de burgers en zorgen voor werkgelegenheid en een beter milieu.
Of wij uiteindelijk met dit plan kunnen instemmen, hangt dus af van de uitwerking van dit voorstel.
Als laatste zou de SP graag een voorstel toegevoegd willen zien aan deze perspectiefnota. Om deze
financiele crisis goed door te komen moet je niet alleen investeren in de lokale economie en in stenen
maar ook in mensen. Het niet hebben van een betaalde baan is immers nog altijd de kortste weg
richting de armoede.
De SP maakt zich vooral grote zorgen over de gevolgen van financiele crisis en de aankomende
bezuinigingen voor die mensen die nu aan de onderkant van de arbeidsmarkt werken of voor diegene
die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben.

Door te investeren in deze groepen mensen kan voorkomen worden dat mensen met een
arbeidsbeperking in armoede thuis achter de geraniums komen te zitten terwijl de mensen met een
uitkering het productiewerk doen in de sociale werkplaats of dat mensen die hun baan zijn verloren
straks hetzelfde werk moeten gaan doen maar dan voor een bijstandsuitkering.
Als investering kan gedacht worden aan:
− het ondersteunen van mensen die alleen kunnen werken als zij hierbij ondersteunende individuele
begeleiding krijgen, individuele begeleiding die zij door de bezuinigen zijn kwijtgeraakt. Deze
begeleiding moet dan gericht zijn op het behoud en de versterking van de zelfredzaamheid op het
gebied van werk.
− door begeleiding en gerichte opleiding investeren in mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Nu wordt er vooral ondersteuning geboden aan mensen die een grote kans hebben
op arbeidsdeelnamen.
− ondersteuning bieden aan de lokale ondernemers in Velsen als deze iemand met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.
− het aanbieden van speciale stages bij de gemeente Velsen om de overgang van school naar werk
makkelijker te maken voor jongeren met een beperking.
− zelf als gemeente het goede voorbeeld geven door wajongers, mensen uit de bijstand en de
sociale werkvoorziening in dienst te nemen.
− een sociale taakstelling (een verplichting om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen) voor
bedrijven & organisaties die voor gemeentelijke opdrachten in aanmerking willen komen.
Ons voorstel is om deze plannen te gaan betalen met een deel van het bedrag van de € 1.4 miljoen
die straks vrijvalt na vaststellingen van de gewijzigde maatschappelijke regeling waarbij de Meergroep
opgaat in het nieuwe IJmondialse samenwerkingsverband; IJmond werkt!

