PERSPECTIEFNOTA 2014
Vooraf.
Wij vinden het jammer en verwarrend dat eerst de perspectiefnota 2014
behandeld wordt en morgen de jaarstukken 2013 en de bestuursrapportage
1e kwartaal 2014 behandeld worden.
Dit lijkt een beetje dat het nu mosterd na de maaltijd is.
Met deze perspectiefnota 2014 gaat het college verder met de uitvoering van de
Visie op Velsen 2025, kennisrijkwerken en de strategische agenda.
Wij zijn positief gestemd, dat er samen verder gebouwd wordt aan Velsen,
vanuit wederzijds vertrouwen en gedeelde Visie op de toekomst. Daarnaast
ondersteunen wij het intensiveren van regionale samenwerking, en de positieve
opstelling tegenover beleidsmatige afstemming en samenwerking door
bijvoorbeeld het opstellen van regionale Visies. Dit sluit ook aan bij de
noodzaak om samenwerking in de regio te hebben op het gebied van
decentralisaties in het sociaal domein, niet alleen in de IJmond regio, maar ook
in de regio Zuid- Kennemerland.
Het voortzetten van de toetreding tot de vervoerregio MRA vinden wij een
goede zaak en het daarbij inzetten op verdergaande samenwerking in een gebied
dat ons Daily Urban system is.
Het streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting als uitgangspunt,
omarmen wij uiteraard.
Het voorstel van het college om vijf punten uit het coalitieakkoord uit te werken,
te weten;
1.

Wonen ,welzijn, zorg

2.

Citymarketing

3.

Van afval naar grondstoffen

4.

Onderzoek fietssnelwegen

5.

Snellere, simpelere en sympathiekere dienstverlening

Kunnen wij onderschrijven, waarbij wij voor punt 1, Wonen, welzijn, zorg
extra aandacht vragen.

Het is de bedoeling de 3 transities, AWBZ,jeugdzorg en participatiewet
integraal aan te pakken. Dat is een goed streven, waarbij het belangrijk en
noodzakelijk is om ter bevordering van de integrale aanpak van de 3
transities, de huidige wijkgerichte werkwijze door ontwikkeld wordt vanuit
de eerste stappen die gezet zijn met de sociale wijkteams.
Voor deze 3 transities, is LGV van mening dat hier geen politiek item van
gemaakt moet worden en per politieke partij gescoord gaat worden, maar dat
dit een gezamenlijke taak van de gehele raad en het college is. De mens staat
hier centraal en er mogen geen mensen tussen wal en schip geraken.
Er is 2,5 miljoen euro gereserveerd, maar als mocht blijken dat bij de
september circulaire de Rijksbijdrage tegenvalt en er meer tekorten ontstaan,
dan moet er gekeken worden of er extra geld vrijgemaakt kan worden.
Wij moeten allemaal de vinger aan de pols houden en regelmatig op de
hoogte gehouden worden over het verloop van de transities.
Van afval naar grondstoffen zien wij als een streven naar een totale
lastenverlichting voor de burgers, rekening houdende met het nieuwe
contract dat in 2017 wordt vastgesteld.
Bij het onderzoek naar fietssnelwegen, zijn wij van mening dat rekening
gehouden moet worden met veiligheid en milieuaspecten.
Bij de snellere, simpelere en sympathieke dienstverlening stellen wij voor
rekening te houden met een soepeler vestigings en aanbestedingsbeleid.
Wij dienen hiervoor een agendaverzoek in om in een informele sessie dit
vooraf te bespreken.
Algemene ontwikkelingen.
Bij de extra middelen voor armoede bestrijding/ schuldhulpverlening pleiten
wij ook voor passend werk voor deze uitkeringsgerechtigden.
LGV is benieuwd naar de ontwikkelingen rond het Witte Theater en hoe het
behouden van de functies van het Witte Theater ingevuld gaat worden.
Met betrekking tot Duurzaamheid denkt LGV er toch nog over om in het
kader van duurzaamheid een modelwoning in samenwerking met de
corporaties te ontwikkelen.

LGV wil dat er in 2015 plannen liggen om de gaten in het centrum van
IJmuiden te dichten. Hierbij denken wij aan het maken van bindende
afspraken met corporaties en marktpartijen.
Met betrekking tot Skaeve Huse, wil LGV een lokatie analyse met
onderbouwing t.o.v. de planvorming Grote Buitendijk/ Hofgeest.
LGV vraagt zich af , als er bij de VRK in 2015 voor de bijdrage € 62.000
hoger wordt geraamd, hoe dit zich zal verhouden met de voorgenomen
bezuiniging door de gemeente Haarlem. Wordt het bedrag dan hoger?
Er is voorgesteld over de VRK een extra sessie te beleggen, dat ondersteunen
wij.
De gemeente Velsen is volgens de mei circulaire voor het eerste deel van de
herijking een voordeelgemeente. Voor de tweede tranche is nog niet duidelijk
of wij een voordeel of nadeelgemeente zijn. Dit wordt in de meicirculaire van
2015 bekend gemaakt.
Bij de ontwikkeling van de algemene uitkering is de meerjarenbegroting
2014-2017 gebaseerd op de meicirculaire 2013. Hier is het dus onzeker wat
het eindresultaat zal worden. Waakzaamheid is hiervoor gewenst, zeker gelet
op het meerjarenperspectief
De parkeeropbrengsten vallen lager uit.
LGV is voorstander om het betaald parkeren af te schaffen, want wij vragen
ons af of de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Wij overwegen hiervoor
en motie in te dienen.
( LGV kan instemmen met het voorgestelde raadsbesluit ,wat betreft punt 1
de voorgestelde strategische prioriteiten in deze perspectiefnota, en punt 2 de
punten a, en b.)

