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De voorzitter leidt het onderwerp kort in. Vervolgens houden alle fracties hun algemene
beschouwing (deze zijn, voor zover beschikbaar gesteld, te vinden op raad.velsen.nl bij de
vergadering van 18 juni 2014).
Aansluitend reageren de raadsleden op elkaar.
Dan is het woord aan wethouder Vennik. Hij merkt op beluisterd te hebben, dat er
instemming is met de vijf punten zoals opgenomen in deze Perspectiefnota. De
onzekerheden zijn opgenomen in het weerstandsvermogen. Het college hecht aan een
sluitend meerjarenperspectief.
De gaten in IJmuiden zijn benoemd in het coalitieakkoord en ook opgenomen in de
Perspectiefnota. Als gemeente jagen wij er achteraan. Wat betreft de afvalstoffenheffing is
het uitgangspunt dat het kostendekkend is. Inzake Schiphol merkt de heer Vennik op dat
wij participeren in het BRS en daar worden ook de belangen van Velsen behartigd. Veel
aandacht voor de 3 d’s (de drie decentralisaties). Er is een voorstel gedaan om daar een
reserve voor aan te leggen. We krijgen natuurlijk ook budget daarvoor. Het is lastig om
een soort knip aan te brengen. Er zijn allerlei dwarsverbanden en dat maakt het gek om
dat te knippen. In onze verantwoording trachten wij altijd aan te geven wat wij ervoor
gedaan hebben. Inzake het Kustinformatiecentrum is heel duidelijk aangegeven dat wij
daar geld voor beschikbaar hebben. Het daadwerkelijk activeren van de kapitaalslasten is
aan de orde als er een plan ligt en wij tot uitvoering over gaan. Van benchmarking zijn wij
juist afgestapt, omdat het ons onvoldoende informatie gaf. Juist de drie decentralisaties
bieden ons de mogelijkheid om naar andere vormen te zoeken van het peilen van de
klanttevredenheid en het op die manier monitoren van de zorg. De suggestie is gewekt dat
wij de ambtelijke organisatie aan het oprekken zijn. Deze suggestie verwerpen wij
nadrukkelijk. Er komen echter wel taken op ons af die soms vragen om extra ambtelijke
capaciteit, zoals de drie d’s. Wil je toe naar nieuwe vormen van zorg en functies, daar
moet onderzoek naar gedaan worden. De Perspectiefnota is primair een
beleidsgeoriënteerd document en de financiële kaders worden bij de begroting

meegenomen. Voor een aantal zaken moet onderzoek gedaan worden. Voor de
schoolgebouwen is een meerjarenonderhoudsplan en het recente Rekenkameronderzoek
naar Onderwijshuisvesting geeft aan dat Velsen het best goed doet. Wat betreft de
maatschappelijke stages merkt de wethouder op dat de overheid heeft besloten om dit niet
meer te doen. De bal ligt nu bij de scholen. Voor de participatie van burgers zijn reeds
kaders vastgesteld. De vraag over hoeveel fte’s deze perspectiefnota met zich mee
brengt, kan de wethouder op dit moment niet beantwoorden. Deze vraag wordt later
schriftelijk beantwoord.
Wethouder Baerveldt beantwoordt nog even kort en aanvullend de vraag over de
maatschappelijke stages. Het budget voor maatschappelijke stages vervalt. Momenteel is
zij in gesprek met de scholen of zij het door willen zetten of niet. Dit overleg loopt nog. Als
overheid moeten wij niet over het onderwijsprogramma willen gaan. Het is niet de intentie
van de gemeente om hier geld voor in te zetten.
Wethouder Bal beantwoordt een vraag over wonen. De wetgeving start 1 januari 2015
vanuit het Rijk. Lokaal hebben wij als gemeente tot 1 juli 2015 de tijd hebben om te kijken
of wij wat zaken naar voren kunnen halen met betrekking tot de wetgeving en de
uitvoering daarvan. De nieuwe wetgeving kan in de loop van het eerste kwartaal 2015 met
de Raad besproken. Gekeken wordt om wij gezamenlijk met de regio tot een uitvoering
hiervan kunnen komen.
Wethouder Vennik geeft aan dat hij op de vraag van mevrouw Mastenbroek wat er nu
precies vastgesteld wordt bij punt 2b van het raadsbesluit, apart terug zal komen. De
strategische agenda loopt tot 2016. Uitgangspunt dat de strategische agenda inclusief de
prioriteiten een doorlooptijd hebben tot 2016.
Naar de status van het vervoer over water gaat de wethouder informeren. Over de
structuurvisie komt binnenkort een collegebericht, want dat we met een nieuwe coalitie
begonnen zijn, maar ook de ambitie die er in Velsen en Beverwijk en wellicht Heemskerk
is om samen te werken . Dat zijn zaken die wij mee willen nemen in een soort
omgevingsvisie.
Het betaald parkeren hebben wij niet als inkomstenbron, maar als een regulerend
mechanisme.
Mevrouw Dreijer wil een motie indienen om de OZB de komende jaren niet te verhogen,
alleen met een maximale inflatie correctie.
De voorzitter geeft aan dat vrijdag 20 juni tot 12.00 uur alvast de concept moties en
amendementen naar de griffie gestuurd kunnen worden. De definitieve moties en
amendementen moeten maandag 23 juni, 12.00 uur ingeleverd zijn bij de Griffie. Ook
speerpunten (onderwerpen voor debat) kunnen dan nog aangemeld worden.

Toezeggingen
De vraag over hoeveel fte’s deze perspectiefnota met zich mee brengt, kan de wethouder
op dit moment niet beantwoorden. Deze vraag wordt later schriftelijk beantwoord.
Over de structuurvisie komt binnenkort een collegebericht.

