Raadsplein Velsen
KORT VERSLAG VAN SESSIE 3 VAN 31 OKTOBER 2013
Onderwerp
Datum / nummer
Voorzitter
Griffie
Aanwezige raadsleden
Aanwezige
steunfractieleden
Aanwezige
portefeuillehouder
Aanwezige ambtenaren /
externe deskundigen

2e Bestuursrapportage 2013 Velsen
31 oktober 2013
Sessie 3
G.J.W. van der Hulst
S. Neeskens
A.C. Eggermont, M.M. Gregoire, R.W. de Haan, M.S. Koedijker,
S. Meinema, M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse
F. Kappen
R. Vennik

Henriette van Est

De voorzitter leidt het onderwerp kort in.
De heer Vosse (LGV) maakt zich over een aantal punten zorgen. De oplopende
werkloosheid is catastrofaal. Hij denkt dat het aantal werklozen verder toeneemt en
daarmee kan de gemeente in de problemen raken. Hoe gaat het met het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) ? Is er al invulling gegeven aan het project met
betrekking kindermishandeling? Er is sprake van een bovenmatige stijging van
bestuurlijke uitgaven, hier moet men de hark doorheen halen. Hij is blij dat in de
bestuursrapportage eindelijk geen strandfantasieën staan. De stresstest valt in een
veilige marge. Het behoeft wel enkele verbeteringen. Kunnen die worden
aangegeven. De fractie zal naar verwachting meegaan met het raadsvoorstel met
uitzondering van punt zes, jaarlijkse bijdrage HOV.
Mevrouw Koedijker (SP) maakt zich bij programma 2 zorgen over de armoede in
Velsen. Een substantieel deel leegt in armoede. Zij mist informatie over preventie
aantallen zoals hoeveel mensen hun huis hebben kunnen behouden en hoeveel er
uit huis zijn gezet. Zij betreurt het dat de motie van de SP hierover het niet heeft
gehaald. Bij programma 3 roept de budget neutrale financiering vragen op. De Raad
dient goed op te letten bij de aanbesteding van volwassenen educatie. Bij
programma 5 geeft zij aan dat de ontwikkelingen rondom het witte theater helemaal
niet soepel verlopen. Er is een daling van zwembad bezoekers, dat komt door de
hoge toegangsprijs. Deze moet omlaag. Bij burgerparticipatie dient de burger vanaf
het begin betrokken te worden en dus actief benaderd te worden.
De heer Meinema (PvdA) vindt de tweede bestuursrapportage helder. De
verzelfstandiging van de bibliotheek is nog steeds niet is afgewikkeld. De motie van
de fractie over kunst- en cultuurbeleid staat op afgehandeld. Echter is er in het ronde
tafel gesprek niet gesproken over de kern van de motie, de lange termijn visie.
Zolang er nog geen nieuwe nota is acht de fractie de motie in behandeling. Hoe
denken de andere ondersteuners van deze motie hierover? Een vaste toevoeging is
de stresstest. Oftewel financiën keurt het eigen vlees maar het is wel nuttig. Hij heeft

nog een opmerking over de genoemde rentelasten op de laatste bladzijde. Wordt dit
opgepakt door het college en wordt er inzicht verkregen in het renterisico? Hij doet
de suggestie om de gemeente Uitgeest ook mee te nemen in de stresstest.
Mevrouw Eggermont (CDA) vindt het een duidelijke rapportage. Er is goed financieel
beleid gevoerd. Zij heeft een paar vragen. Het is nog onzeker wat de bijdrage van het
Rijk is voor de transitie jeugdzorg. Waarom is hier geen reserve voor ingeboekt?
Wat betreft de bibliotheek maakt zij zich grote zorgen over de financiële afwikkeling.
Het is nog niet helder of de gemeente nu meer geld kwijt dan afgesproken is door de
privatisering van de bibliotheek. Zij hoopt dat dit in 1 e bestuursrapportage van 2014
wel duidelijk wordt. De kosten voor vervoersvoorzieningen lopen op. Uit de stresstest
blijkt dat de vergrijzing in Velsen niet zo heel groot is. Zij is benieuwd hoe het dan
komt dat de vervoerskosten zo oplopen. Kan het bedrag van de reserve bestrijding
hondenoverlast ingezet worden om overlast van honden zoveel mogelijk te
beperken?
Mevrouw Haan (GroenLinks) vindt de bestuursrapportage helder. Het baart de fractie
zorgen dat de debt ratio met 2% is gestegen. Zij begrijpt niet hoe het zit met netto
schuld per inwoner en de stijging per percentage. De fractie is voorstander van het
aflossen van schulden. Wat is er in de toekomst mogelijk aan woningbouw in
Velsen? Zijn de frictiekosten van de aankomende decentralisaties al ingecalculeerd
en wie betaalt die kosten?
De heer Gregoire (Velsen Lokaal) vindt het stuk redelijk overzichtelijk echter wel kort
door de bocht. Bij volgende bestuursrapportage ziet hij ook graag vermeld hoe de
moties zijn afgehandeld. Hij heeft meerdere vragen. Onder andere wil hij weten of de
verstrekte leningen aan woningbouwcorporaties een risico zijn of niet? Wat is het
effect geweest van de maatschappelijke begeleiding op de wachttijden? Wat is de
status van de afspraken van de vier IJmond gemeenten rondom de jeugdtransities?
Wat is de reden van sportafname bij reguliere verenigingen ten opzichte van
commerciële sportverenigingen? Klopt het dat het grootste deel van de regie van het
veiligheidsplan bij de VRK ligt?
Het woord is aan de wethouder de heer Vennik. Hij geeft aan dat de stresstest is
gemaakt door een HEAO stagiair. De stresstest is een bevestiging van het beeld wat
er al een aantal jaren is. Voor de jeugdzorg is geen geld opgenomen in de reserve
maar staat wel benoemt in de risicoparagrafen. Zo wordt het dus wel meegenomen
met het weerstandsvermogen. Dit geldt eigenlijk voor alle decentralisaties.
Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) gaat een belangrijke rol spelen bij de
jeugdzorg en is een prima hulpmiddel voor de gemeente om die zorg vorm te geven.
Het is nog onbekend of het frictiekosten met zich meebrengt. Naar verwachting
verloopt het budgetneutraal en er is rekening meegehouden in het
weerstandsvermogen. Ook hij maakt zich zorgen over de mensen die de crisis aan
den lijve ondervinden. Er blijft ingezet worden op schuldpreventie en
armoedebestrijding. Het onderwerp huisuitzetting zal hij met zijn collega de heer
Verkaik bespreken. Verwacht wordt dat de ROC’s de volwassenen educatie oppakt.
Naar zijn mening is het college in goed overleg met belanghebbende partijen van het
Witte Theater. Het effect van de hoge prijzen voor zwembadkaartjes zal hij
doorgeven aan zijn collega mevrouw Baerveldt. Het is belangrijk om de burger te

betrekken bij gemeentelijk beleid maar de burger kan daar zelf ook
verantwoordelijkheid in nemen. De cultuurmotie is naar zijn mening afgehandeld.
Uitgeest zal worden meegenomen in de benchmark. De zorgen over de bibliotheek
kent hij. Hij weet nog niet of er al voor de volgende bestuurrapportage meer bekend
is over de afwikkeling maar zodra er iets bekend is wordt de raad geïnformeerd. Voor
de vervoersvoorziening is veel belangstelling, dit kan een relatie zijn met de
vergrijzing maar bijvoorbeeld ook met de indicatiestelling. Er gaat onderzoek hiernaar
plaatsvinden. Hondenoverlast heeft ook nog steeds de aandacht maar is ook een
eigen verantwoordelijk van de burger. Hij maakt zich niet zorgen over de financiële
positie van de woningcorporaties wel over hun investeringsmogelijkheden. Over de
kosten van 150.000,- euro met betrekking tot de HOV zijn destijds afspraken
gemaakt. Het bedrag valt iets hoger uit en daardoor wordt er voorgesteld eenmalig
een uitzondering te maken. Voor de oplopende werkloosheid is een
bestemmingsreserve aangelegd om pieken en dalen in uitkeringsverstrekking op te
vangen. Er kan ook correctie door het Rijk gaan plaatsvinden als de kosten heel erg
zouden gaan oplopen. Hij neemt de suggestie mee om in het vervolg in de
bestuursrapportage aan te geven hoe zaken afgehandeld zijn. Waarschijnlijk sluiten
de cijfers van de vergrijzing genoemd in de stresstest niet aan op die van de lokale
seniorenagenda. Dit zal de wethouder uitzoeken.
De voorzitter inventariseert bij de aanwezige fracties of het raadsvoorstel debatrijp of
besluitrijp is. Het merendeel geeft aan dat het besluitrijp is voor de raadsvergadering
op 21 november 2013. De voorzitter sluit de vergadering.

Toezeggingen
De wethouder komt nog op meerdere punten terug. Onder andere: de cijfers mbt
vergrijzing, huisuitzetting, daling bezoekers zwembad door hoge tarieven en daling
sporters. Hij zegt toe om uitgeest mee te nemen in de benchmark.

