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Algemene beschouwing PvdA over de Perspectiefnota 2014.
MdV,
Vanavond praten we aan de hand van de Perspectiefnota over de beleidsuitgangspunten die aan het
college willen meegeven voor de opstelling van de begroting 2015.
Een belangrijke taak van de raad, waar we als PvdA-fractie goed mee willen omgaan.
In dit verband merk ik op dat wij ook hechten aan de uitspraak die we recent hebben gedaan tijdens
de behandeling van het agendaverzoek van de SP dat we graag willen meewerken aan een
raadsplanning/raadsakkoord. Zo’n raadsplanning is echter nog niet gemaakt, maar het college moet
wel aan de slag voor de begroting van 2015.
Gelukkig, MdV, is in het agendaverzoek aangegeven dat het toen primair ging om een inventarisatie
van de bereidheid bij de raad om tot goede procesafspraken te komen. Wij kunnen daarom
concluderen dat de discussie van vanavond niet op gespannen voet staat met die eerder gedane
uitspraak. Wel roep ik de collega’s in de raad op om de opstelling van zo’n raadsplanning nu
voortvarend gezamenlijk ter hand te nemen!
Een ander element in het agendaverzoek was de vraag of het coalitieakkoord gebruikt zou kunnen
worden als onderlegger voor die op te stellen raadsplanning cq dat raadsakkoord.
U zult begrijpen MdV dat mijn fractie, als een van de mede-opstellers van dat coalitieakkoord, zich
daar in kan vinden.
Om de opstelling van een raadsplanning/raadsakkoord niet op voorhand te verstoren hebben wij
daarom de door het college aangeboden Perspectiefnota zowel beoordeeld vanuit de wens om
gezamenlijk zo’n planning op te stellen, als tegen het licht van een consistente en logische
uitwerking van het coalitieakkoord.
Vanuit die beide invalshoeken heeft de PvdA-fractie met instemming kennis genomen van de
voorliggende Perspectiefnota.
Met veel genoegen constateren wij dat het college wil werken aan een dienstverlening aan burgers,
instellingen en bedrijven die sneller, simpeler en sympathieker is. Wij vragen het college op
voorhand bij de uitwerking daarvan goed te luisteren naar de wensen en opmerkingen die vanuit
burgers, instellingen en bedrijven worden geuit.
Ook de samenwerking binnen de regio kan de komende jaren rekenen op extra aandacht. Terecht,
gelet op de zware verantwoordelijkheid die we als gemeente in het kader van de decentralisaties
krijgen en al gekregen hebben. Maar ook zaken als mobiliteit en economische ontwikkeling kunnen
naar de mening van de PvdA-fractie in samenspraak met onze regiopartners breder en met een
steviger toekomstperspectief aangepakt en opgelost worden.
Wij gaan er daarbij vanuit, dat die regionale samenwerking niet beperkt blijft tot de IJmond regio,
of het MRA-gebied, maar dat ook samenwerking gezocht en waar mogelijk geïntensiveerd wordt
met grotere gemeenten zoals bijvoorbeeld Haarlem of Zaanstad, en met kleinere buurgemeente
zoals Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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Gelet op de zware taken die ons wachten ten gevolge van de decentralisaties én onze eigen
gemeentelijke intentie om de Visie op Velsen gestaag uit te voeren en dat te doen op een
verantwoorde en consequente manier, ondersteunen wij volledig het voorstel van het college om
voor het komende jaar niet ook nog andere prioriteiten te formuleren.
Wat de bestaande prioriteiten betreft zijn er twee zaken waarvan mijn fractie hoopt dat die bewust
niet in de Perspectiefnota genoemd zijn, omdat daarvoor nog dit jaar een oplossing gevonden wordt.
Allereerst gaat het daarbij om de bebouwing van de braakliggende terreinen in onze gemeente.
Raadsbreed is de wens uitgesproken om daar extra bestuurlijke aandacht aan te besteden, zodat die
gaten op zo kort mogelijke termijn weer gevuld kunnen worden en de aanblik van onze gemeente
kunnen versterken.
Daarnaast verwachten wij ook dat er op korte termijn duidelijkheid komt over zowel het PENgebouw als over de voorzieningen die in het Witte Theater geboden werden.
Morgen zal ik daar nader op ingaan.
Tot slot, MdV.
In het raadsvoorstel merkt het college op dat de Perspectiefnota niet is voorzien van een sluitend
financieel plaatje.
Mijn fractie is van mening dat die benadering zeer goed past bij de intentie die ooit is uitgesproken
ten aanzien van de Perspectiefnota: vanavond staat immers met name de door de raad gewenste
beleidsontwikkeling centraal, zodat het college daar bij de opstelling van de begroting rekening mee
kan houden. Wat mijn fractie betreft kan de financiële afweging zich nu dan ook beperken tot een
marginale toetsing met als kader de vraag of het gewenste beleid in redelijkheid binnen de
beschikbare financiën kan worden gerealiseerd. Wij beantwoorden die vraag positief!
Een goede financiële onderbouwing op basis van een dekkend financieel plaatje, MdV, verwacht
mijn fractie uiteraard wel in de begroting! Dat plaatje kan, als e.e.a. niet binnen de beschikbare
budgetten gerealiseerd kan worden, inhouden dat het college komt met aanvullende
bezuinigingsvoorstellen of mogelijkheden extra middelen in te zetten.
Mijn fractie zal dan, bij de begrotingsbespreking, een integrale afweging maken tussen beschikbare
middelen en gewenste beleidsontwikkelingen.
Samenvattend,
De PvdA-fractie kan zich vinden in de voorstellen zoals die in de Perspectiefnota 2014 worden
gedaan, zowel waar het gaat om de vaststelling van het beleidskader voor de begroting 2015 als die
ten aanzien van het aanscherpen van het meerjarenperspectief in de begroting 2014.
Wij zien op dit moment geen aanleiding met meer of andere voorstellen te komen dan in de
Perspectiefnota 2014 zijn opgenomen.
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