Perspectief nota 2014.
Vanavond behandelen wij de perspectief nota 2014, de eerste nota in een nieuwe
bestuursperiode.
Een nieuwe bestuursperiode waarin veel gevraagd wordt. Het CDA wil zich hier graag voor
inzetten om Samen verder te bouwen aan Velsen.
Wij vinden dat het college een goede start maakt en zijn het met het college eens dat wij de
vijf punten uitwerken uit het coalitieakkoord.
De vijf punten vragen de nodige aandacht, die voor veel burgers ingrijpend kunnen zijn. Ik
noem alleen al de decentralisaties van jeugd en zorg.
De meicirculaire is uitgekomen. Voor de CDA fractie is het nog niet helemaal duidelijk wat
voor financiële gevolgen dit heeft of gaat hebben.
Het is daarom goed dat het college er niet direct voor kiest om met bezuinigingsvoorstellen
te komen.
Wij wachten de uitwerking/ voorstellen van de meicirculaire af en gaan er vanuit dat het
college erin slaagt samen met alle maatschappelijke instellingen, bedrijven etc. te werken
aan een sluitende meerjarenbegroting. Mochten er wel aanvullende bezuinigingen nodig zijn,
dan gaan wij ervan uit dat het college keuzes aan de raad voorlegt. Dit doet recht aan zowel
coalitie als oppositie. Het CDA staat voor een sluitende begroting en gaat vervelende keuzes
niet uit de weg. Ons uitgangspunt blijft geen stijging van de lasten voor de burger.
Terugkomend op de drie decentralisaties, wij hebben in een informatiebijeenkomst een
goede uitleg gekregen hoe ver wij zijn met de voorbereiding.
Wij zijn volgens onze fractie goed op weg, maar wij realiseren ons dat er nog heel veel werk
verricht moet worden, ook hier geldt weer: het budget, wat krijgen wij precies van het rijk,
wat kunnen wij hier wel/niet mee doen?. De CDA fractie wil nogmaals benadrukken dat bij in
of uitvoering van de transities jeugdzorg geen enkel kind buiten de boot mag vallen. Het is
daarom ook goed dat wij een reserve hiervoor hebben van € 2.5 miljoen, om de eerste jaren
de financiële risico’s van de decentralisaties af te kunnen dekken.
Dit geldt ook voor de bezuinigingen op de WMO, het afgelopen jaar is er door de veranderde
werkwijze een goed resultaat behaald, het is gebleken dat de burgers door de gekantelde
werkwijze meer zelf zijn gaan doen.
Wij zijn wel benieuwd hoe en wanneer er een evaluatie plaats vindt over de andere
werkwijze, wij vinden het jammer dat het college besloten heeft om niet meer mee te doen
aan het benchmark onderzoek WMO.
De CDA fractie is voorstander van de ontwikkeling van woonservicegebieden. Door de inzet
van herkenbare zorg in de buurt kunnen senioren langer thuis blijven wonen.
Uw voorstel voor een onderzoek kunnen wij daarom steunen en gaan er vanuit dat u
hiermee bedoeld: Wonen met zorg in Velsen:
Van afval naar Grondstoffen:
Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de afvalscheiding.
Wij gaan akkoord met de te nemen stappen zoals voorgesteld in de nota.

De CDA fractie heeft bij het doornemen van de programma’s een aantal
vraagtekens/uitroeptekens gezet.
Wij hebben al genoemd dat geen enkel kind buiten de boot mag vallen, wij zijn het dan ook
eens met het voorstel dat bijzondere aandacht gegeven wordt aan kinderen die in een
sociaal isolement dreigen te raken.
Bij een aantal programma’s hebben wij wat opmerkingen cq aanvullingen.
Programma 4 Jeugd en educatie:
De CDA fractie mist in dit hoofdstuk een belangrijk voorstel van het college:
De Maatschappelijke Stage.
Hoewel het kabinet het nodig vindt de stage af te schaffen, wil de CDA fractie de
Maatschappelijke stage en de mogelijkheden daarvoor in Velsen behouden.
Wij zijn ervan uitgegaan dat het college n.a.v. de discussie die hierover rond de verkiezingen
heeft plaatsgevonden deze stage ook belangrijk vindt en wij hadden hier in de perspectief
nota een plan/voorstel van verwacht. Tijdens de verkiezingsdebatten spraken immers
nagenoeg alle partijen zich uit voor behoud van de maatschappelijke stage. Hier moeten we
dus ook werk van maken. De vele voordelen van een maatschappelijke stage zijn naar onze
mening bekend.
Om een belangrijke te noemen:
Een maatschappelijke stage biedt jongeren de kans om te participeren in beroeps en
ambachtsgroepen waarin zij later een baan kunnen vinden of waarin zij later als vrijwilliger
aan de slag zouden kunnen .
Wij rekenen op een positieve reactie van het college en zien graag een voorstel in deze
tegemoet.
Cultuur en culturele voorzieningen:
Het wordt een spannend jaar voor het Kust Informatie Centrum, wij hopen dat er genoeg
andere partijen, sponsors zich melden om mee te participeren voor de realisatie van het
KIIC.
De CDA fractie stelt in de tekst een wijziging voor, “Gemeentelijke Museum” vervangen door
Centraal Museum om zo niet de indruk te wekken dat de gemeente in zijn geheel de
financierder en verantwoordelijke is en blijft van dit toekomstige museum.
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