Perspectiefnota 2014-06-17
ChristenUnie:
Voorzitter,
Allereerst wil de CU het college bedanken voor de perspectiefnota die
voor ons ligt.
Best knap zo kort na de coalitievorming en de (toen nog) onzekerheid
hoeveel geld er van het rijk zou komen m.b.t. de transities.
Tot nu toe zien we een niet sluitende meerjarenbegroting met de
toezegging van het college dat, zodra de bedragen bekend zijn die wij
van het rijk krijgen, de meerjarenbegroting sluitend wordt gemaakt.
Nu in de meicirculaire duidelijk is geworden wat die bedragen zijn
gaat de CU ervan uit dat u die afspraak nakomt.
Mocht het nodig zijn dat het college tot de conclusie komt dat er, om
een sluitende meerjarenbegroting te krijgen, “mogelijk” (zoals u
schrijft) bezuinigingen nodig zijn, dan vind de CU dit zelfs een must
en is graag bereid om mee te denken middels bijvoorbeeld een
takendiscussie (en niet via de kaasschaafmethode) hoe een en ander te
bewerkstelligen.
De perspectiefnota is een van de belangrijkste stukken van het jaar
maar zonder het al lang aangekondigde concept-ontwerp van de
structuurvisie is het toch lastig een gezicht te geven aan bijvoorbeeld
de woonvisie, kustvisie, LVVP, strategische agenda enz. enz.
In collegebericht 9 (14-01-2014) beloofd het college deze na de
verkiezingen aan de raad voor te leggen maar na de verkiezingen is
wel erg ruim te interpreteren nu we al weer 3 maanden verder zijn.
De CU staat achter de keuze van de 5 punten die u vanuit het
coalitieakkoord wilt uitwerken mede omdat deze punten geheel nieuw
beleid vormen.
T.a.v. Wonen, welzijn en zorg vind de CU dat wat betreft wonen de
open plekken in Velsen de hoogste prioriteit moeten krijgen. Hoe
haken wij op dit punt in op het stijgende vertrouwen in de economie ?
M.b.t. welzijn en zorg is er veel voorbereid door onze ambtenaren
maar moet er ook nog veel gebeuren. CU heeft er vertrouwen in dat
dit op zorgvuldige wijze gebeurt maar wijst er wederom op dat
niemand als gevolg van de transities tussen wal en schip mag vallen.
Bij de besluitvorming over de reservevorming 2013 zal de CU

specifiek op de dekking van deze risico’s terug komen als dat nodig
blijkt.
Samenwerking binnen de IJmondregio is van essentieel belang.
Zorg en aandacht zal er moeten zijn voor de mensen die in deze
branches aan het werk zijn, zeker nu alle media verschillende getallen
roepen over het aantal banen dat hier verloren dreigt te gaan.
Belangrijk is dat deze mensen snel duidelijkheid krijgen over hun
situatie. Niets is vervelender dan in onzekerheid te leven.
Wij hebben de plicht deze mensen goed op te vangen en daar waar
mogelijk zo snel mogelijk te begeleiden naar nieuw werk.
T.a.v. Citymarketing is het goed om ook nieuwe bezoekers, toeristen
en bedrijven aan te trekken. In dit kader is het ook interessant om de
terugkeer van vervoer per water te bewerkstelligen. Dit alles zou ook
nieuwe banen op kunnen leveren. Wel zal de CU zeer kritisch volgen
hoe omgegaan wordt met het verlenen van vergunningen en groen en
milieu waaronder luchtkwaliteit.
T.a.v. van afval naar grondstoffen staat CU 100% achter nog beter
scheiden van afval maar zal goed gekeken moeten worden naar de rol
van onze gemeente met betrekking tot de financiële situatie van de
HVC voordat we met nieuwe projecten in zee gaan. Het mag in ieder
geval zeker voor onze burgers niet leiden tot het verhogen van de
afvalstoffenheffing deze zou de CU zelfs liever omlaag zien gaan.
T.a.v. het onderzoek fietssnelwegen is de CU blij dat de coalitie dit
punt van ons programma heeft overgenomen in hun speerpunten voor
komend jaar. Mooi is ook dat de kosten gedekt kunnen worden uit
bestaand budget. Om u allen vast enthousiast te maken zal ik u
binnenkort uitnodigen om samen met mij op zaterdag 27 september
een nu reeds bestaande route (met enkele knelpunten) van 29 km
fietsend te verkennen.
T.a.v. snellere, simpelere en sympathiekere dienstverlening scoort de
gemeente al niet slecht maar dat het altijd beter kan ondersteunt de
CU. Dus ondernemersdossier, flitsvergunningen en het verkorten van
de WABO procedure zijn goede initiatieven.
Gelukkig gaat het weer wat beter met onze economie al zijn er nog
zorgen over de hoge werkeloosheid ook in onze gemeente.
CU heeft al meerdere malen aangegeven dat, misschien wel juist nu,
samenwerking tussen raad en college niet alleen een must maar ook

een prachtige kans is om de gemeente Velsen tot volle bloei te laten
komen in de breedste zin des woords.
Ik wens u allen en mijzelf daar veel succes en Gods zegen mee.
Dan nog enkele vragen:
-Wat is de status van de concept-structuurvisie en wanneer kunnen
wij die verwachten ?
-Wat is de status van het onderzoek van de provincie naar vervoer over
water ?
-Graag ziet de CU iets opgenomen in programma 8 van de
Perspectiefnota met betrekking tot Schiphol; Vliegbewegingen,
geluidsnormen, uitstoot enz. Hoe gaan wij daar komende jaren mee
om.
Leen de Winter
ChristenUnie Velsen.

