Voorzitter,
De behandeling van de Perspectiefnota is een van de belangrijkste momenten van de gemeenteraad.
We stellen hier de kaders vast voor de begroting 2015 met een doorzicht op de opeenvolgende jaren.
Probleem bij deze Perspectiefnota was vooralsnog het ontbreken van helderheid, omdat de
meicirculaire nog niet bekend was. Kortom, we konden niet veel meer dan wachten wat er uit Den
Haag zou komen. En dat is inmiddels bekend, al zijn nog niet alle financiële eindjes afgehecht. En
daarmee is een forse deuk geslagen in het meerjarenperspectief. Niet onverwachts, maar wel
zorgelijk. Zeker in het licht van de decentralisaties, waarvan we nog niet kunnen overzien hoe dit de
komende jaren gaat landen. D66V vertrouwt vooralsnog op de zachte landing die het college heeft
toegezegd. We weten in elk geval welke bedragen in 2015 worden uitgekeerd voor de jeugdzorg en de
WMO. Maar onzeker is nog wat de Participatiewet gaat opleveren voor Velsen. Dat horen we pas later
deze maand. Voor de herijking van het gemeentefonds moeten we nog een jaar wachten. D66V is wel
benieuwd welke gevolgen de meicirculaire voor andere gemeentelijke taken heeft . Nu beperkt het
verhaal zich wel erg sterk alleen tot de decentralisaties. Een lichtpuntje is dat na 2015 de algemene
uitkering positiever wordt door de toename van het accres.
Voor 2015 is er een fors tekort op de begroting, dat gelukkig niet doorzet in de jaren 2016 en verder.
Omdat het komend begrotingsjaar er duidelijk negatief uitspringt stelt het college voor om enerzijds de
bedragen die behoren bij de overgedragen taken taakstellend op te nemen. Dit betekent een forse
taakstelling op WMO oud en een taakstelling op het huisvestingsbudget voor de scholen.
D66V kan meegaan met het college in dit voorstel, waarbij we in de loop van 2015 aannemen dat het
college zal monitoren welke effecten er gaan optreden n.a.v. deze taakstelling en dit terugkoppelt aan
de raad.
Anderzijds stelt het college voor om voor 2015 een dekking te zoeken door een onttrekking aan de
algemene reserve van 3,6 miljoen. Dit zou voor het weerstandsvermogen betekenen dat we
terugzakken naar een ratio van 1,3. Dat houdt in dat we van ruim voldoende naar voldoende zakken.
Met de toezegging van het college dat er de komende maanden gekeken wordt naar voorstellen voor
aanvullende taakstellingen voor 2016 en verder kan D66V zich vinden in de voorgestelde werkwijze.
In onze optiek is een reserve bedoeld om incidenteel aan te spreken indien noodzakelijk. Omdat er
sprake is van een eenmalig fors tekort in 2015 past een onttrekking in onze visie op het sluitend maken
van de begroting.
Dit betekent overigens wel dat de aanvankelijke opzet van de perspectiefnota dit jaar wat verbleekt.
De bedoeling om het zwaartepunt van de begrotingsdiscussie naar voren te halen bij de perspectiefnota
kunnen we dit jaar niet waar maken. Dit ligt echter niet aan het College, maar aan de ontwikkelingen
op Rijksniveau. Wanneer de komende maanden meer zicht is op onder meer de bijdrage voor de
Participatiewet én het college voorstellen heeft uitgewerkt voor een begroting vanaf 2016, kunnen we
grote stappen gaan maken. En het zou voor de financiële overzichten dan handig zijn als ook het
begrootte bedrag van 2014 in een kolom zou staan. Bij afwijkingen kun je dan snel zien hoe de
bedragen in de meerjarenraming zijn aangepast.
Wat overblijft vandaag om over te besluiten zijn de strategische prioriteiten die door het college
genoemd worden in de perspectiefnota. Hierin wordt nieuw beleid aangekondigd, dat voortvloeit uit
het coalitieakkoord.
Het eerste voorstel is een direct gevolg van de transities. Het langer thuis wonen door ouderen leidt tot
andere eisen aan de woningvoorraad. D66V steunt het onderzoek op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. Citymarketing versterkt de door D66V omarmde Visie op Velsen. Wij wachten met
belangstelling het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende kosten af.
D66V mist de opname van gelden voor het KIIVC/PvM . Er wordt nog geen geld vrijgemaakt maar di
wordt wel meegenomen in de meerjarenraming. W gaan er als D66V dus wel vanuit dat nieuwbouw
van KIIC een gegeven is onder de voorwaarden van het coalitieprogramma.
In het recente verleden heeft D66V al aandacht gevraagd voor afvalscheiding, ook via moties. Wij zijn
dan ook blij met het voornemen om de komende jaren via een stappenplan hieraan verder een impuls
te geven.
De fietssnelweg past goed in de ambities van Velsen als fietsstad en kan evenals andere
vervoersmodaliteiten een prikkel geven aan het verminderen van het autogebruik.

Tot slot wordt een impuls gegeven aan de gemeentelijke dienstverlening, waar D66V groot
voorstander van is.
De komende jaren zullen we vooral gefocust zijn op de decentralisaties. Bij het lezen van de
Persspectiefnota valt het D66V op dat het bij de WMO vooral om cijfertjes gaat, maar besef wel dat je
het hier hebt over de meeste kwetsbare mensen in onze samenleving. Mensen die je nooit in de kou
mag laten staan. Het Rijk gaat fors bezuinigen op de WMO en wij moeten als gemeente maatwerk
gaan leveren. Daarom is het zo belangrijk dat we goed geschoold personeel hebben, mensen die de
intake verzorgen, die de processen begeleiden, kortom mensen met hart voor de zaak. Wij vertrouwen
erop dat we deze mensen in huis hebben en dat er alles aan is gedaan om ze goed voor te bereiden op
deze belangrijke taak. Tevredenheidonderzoeken moeten in de nabije toekomst uitwijzen of het ons is
gelukt om de meest kwetsbare mensen een volwaardige plek in de samenleving te geven. We hebben
in dit domein maar een zekerheid, namelijk dat iedereen mee moet kunnen blijven doen.

