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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft vervolgens het woord aan de raadsfracties.
De heer Wijkhuisen van de fractie van D66V vraagt of er bij de WMO, huishoudelijke hulp, voldoende
rekening is gehouden met de groeiende vraag. Iedereen moet mee kunnen doen met de WMO. Velsen
doet het goed, maar het kan altijd beter. We moeten streven naar een inclusieve samenleving.
Binnenkort komt de fractie met een agendaverzoek om over de lokale agenda 21 te praten.
Er zijn veel potjes gemaakt, het was toch echter de bedoeling om minder aparte voorzieningen opzij te
zetten? Wat het weerstandsvermogen betreft, zitten we nu onder de door ons vastgestelde grens.
Afgezet tegen de zorgelijke financiële situatie, vraagt de fractie zich af welke actie er ondernomen wordt
om het weerstandsvermogen weer binnen de bandbreedte te krijgen.
De fractie maakt zich toch wel zorgen over het relatief hoge aantal schoolverlaters. Hoe ontwikkelt zich
dit? Sport samen met cultureel maatschappelijke activiteiten verdient steun. Qua culturele voorzieningen
is er heel veel naar 2011 geschoven, er is weinig in 2010 gerealiseerd. Graag een toelichting hierop.
Wat betreft de parkeerbonnen, het is nooit de bedoeling geweest om het accent qua handhaving op
parkeerboetes te leggen. Er zijn veel meer zaken die de aandacht verdienen. Uit de reserve wijkgericht is
niets onttrokken. Dat is vreemd, want er is dit jaar toch veel inzet op dat terrein geweest. Op blz. 103,
raad en raadsondersteuning, naast het kopje “wat willen we bereiken” zijn geen indicatoren ingevuld.
De heer Van Ikelen van de fractie van Velsen Lokaal vraagt om voortaan in heldere taal burgers uit te
leggen wat het resultaat is van 2010. De fractie ondersteunt het advies van de Rekenkamercommissie.
Aansluitingen zijn nog steeds niet goed verwerkt. De Griffie heeft het raamwerk wel duidelijk
aangegeven; dit graag doorzetten. De heer Van Ikelen vraagt zich af wat nu de status is van het project
Oud IJmuiden; duidelijkheid is noodzaak.
Het weerstandsvermogen is zorgwekkend en is niet meer op peil. Wat wordt de methode om dit op te
krikken?
In het rapport van de accountant wordt gemeld dat het project blokkenterrein niet tijdig afgesloten is. Dit
is een teken van slordigheid. De onjuiste classificatie van het kunstgrasveld Helmduin, dit is in 1 keer
betaald uit de pot Masterplan Zeewijk. Activa worden geactiveerd en afgeschreven, dit zou toch in de
organisatie zichtbaar moeten zijn, net als het boeken van eigen uren op een project.
Personeelsbeleid: moeten er extra kosten gemaakt worden vanwege een bezuiniging (gouden handdruk
vertrekkend personeel en inhuren interim personeel). Waarom worden deze kosten geboekt als
frictiekosten en dus eigenlijk weggemoffeld voor de raad? Wat betreft de NAM kade zouden de
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opbrengst en kosten in evenwicht zijn. Bij navraag blijkt dit echter niet het geval te zijn. Ieder jaar kunnen
wij zeker de rentelasten niet opbrengen. Aan de jaarrekening ontbreekt een consolidatiestaat waarin dit
is neergezet. De raad is onwetend over de handel en wandel van projecten. Het ReinUnie geld is
grotendeels gebruikt voor begrotingsreparaties. Waarom wordt niet voorzien in een stijging van het
aantal mensen met een uitkering. In 2010 had bezuinigd moeten worden en niet met incidenteel geld de
begroting kloppend maken.
Mevrouw Langendijk van de VVD fractie vond het lastig om per speerpunt vast te stellen of de kaders
ook echt zijn gehanteerd, het doel ook echt is bereikt en of het doel binnen het budget is gerealiseerd. Er
moet nog een flinke verbeterslag komen, zodat de raad beter zijn controlerende taak kan uitoefenen. De
VVD focust met name op de volgende speerpunten: kloppend huishoudboekje, inclusief
weerstandsvermogen, lagere netto woonlasten, handhaving, goede ontsluiting van IJmuiden, kustvisie en
de kwaliteit van de dienstverlening. De VVD hecht zeer aan een kloppend huishoudboekje en is dan ook
niet blij met het negatieve resultaat. Het college moet voortaan met een betere raming komen. Het
weerstandsvermogen baart zorgen. Het college moet alles op alles zetten om dit op peil te krijgen. Wat
betreft Grote Hout gaat de fractie er vanuit dat bij de voorjaarsnota hier uitgebreid op ingegaan wordt. De
netto woonlasten zijn in Velsen in 2010 in vergelijking met andere gemeenten gedaald, maar nog steeds
boven gemiddeld. Wij willen op gemiddeld niveau terecht komen; de burger betaalt al genoeg.
Over handhaving wordt geen verantwoording afgelegd; dit is een gemis. De raad wil resultaten kunnen
zien. Geen verantwoording over 2010 betekent dat er in 2011 geen vergelijking gemaakt kan worden.
Hoe denkt het college dit op te pakken? Voor een goede ontsluiting van IJmuiden is verdere
beleidsintensivering nodig. Inzake de kustvisie moet het college proactief in optreden; een krachtig
marketing en promotiebeleid. De kwaliteit van de dienstverlening wil de fractie voortaan kunnen meten en
zij vraagt het college dan ook om hier zorg voor te dragen. De provincie geeft minder geld aan kunst en
cultuur educatie. Velsen is in dit financiële gat gesprongen. Is dit wel een goede stap mede gezien de
komende bezuinigingen. Op de jaarrekening zijn reeds 3 correcties gekomen van het college, evenals
een gewijzigd raadsvoorstel. Dit is niet goed voor de beeldvorming. Volgend jaar graag geen correcties
meer. Wat voor plannen heeft het college voor de burgerparticipatie, voor 2011 wordt namelijk een
behoorlijk bedrag gereserveerd. De VVD fractie is blij met de goedkeuring van de accountant en met het
advies van de Rekenkamercommissie. Deze verdienen het om overgenomen te worden.
De heer Hillebrink is het eens met het advies van de Rekenkamercommissie. Er zijn vier peiler voor een
leefbaar en financieel gezond Velsen: een financieel gezonde huishouding, economie, WMO en
openbare orde en veiligheid. Wat betreft een financieel gezonde huishouding het volgende. Het eigen
vermogen is met bijna 20% gedaald en het weerstandsvermogen ligt onder de norm. Het
weerstandsvermogen moet verhoogd worden, een besluit hierover wordt tegemoet gezien bij de
begroting 2012. De heer Hillebrink vraagt het college en de vertegenwoordigers uit de raad in
gemeenschappelijke regeling om eerder met urgente zaken, die financiële consequenties hebben,
richting raad te brengen. De transitie van de sociale werkvoorziening baart hem zorgen. In de WMO is
onvoldoende inzicht. Hij mist in de jaarrekening de samenhang tussen de verschillende prestatievelden.
Openbare orde: uit de jaarstukken is niet te halen wat de succesvolle projecten hebben gekost.
Mevrouw Dreijer vindt het een raadselachtige jaarrekening die voorligt. Het verschil met de primitieve
begroting van 2010 is 18 miljoen, dat is bijna 13%. De samenhang tussen begroting en jaarrekening is
niet helder. Er lijkt geld tussen programma’s onderling te worden verschoven. Dit kan niet. De raad zou
hierover de beslissingen moeten nemen, die heeft het budgetrecht. De raad bepaalt! De
contractenregistratie is volgens de accountant weer niet op orde. Deze registratie is van het grootste
belang. Goed dat het college dit als speerpunt heeft benoemd, maar de raad is nu aan resultaat toe.
Inzake de reserve beleidsspeerpunten 2007 vraagt mevrouw Dreijer zich af waarom deze gelden nog
steeds niet zijn besteed. Het college vraagt nu om een nieuwe bestemmingsreserve speerpunten 2010.
Dit betekent dat er nu wel weer veel potjes gecreëerd worden. Wat betreft de NAM kade sluit mevrouw
Dreijer aan bij Velsen Lokaal en inzake de Grote Hout bij D66V. Zij verwijst verder naar het advies van de
Rekenkamercommissie t.a.v. het eigen vermogen, dat met bijna 20% is gedaald. Ook het
weerstandsvermogen ligt onder de norm. Cruciaal is de zin om beleid en praktijk met elkaar in
overeenstemming te brengen. Dit geldt voor de hele jaarrekening. Een solide en degelijk beleid gaat niet
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alleen over een sluitende begroting, maar ook over een jaarrekening die nauw aansluit bij deze begroting
en vooral bij de hoogte van de bedragen in de verschillende programma’s. Beleid en praktijk moeten in
overeenstemming worden gebracht en de raad moet veel beter in positie worden gebracht om gebruik te
maken van zijn budgetrecht.
Mevrouw Koedijker van de SP fractie merkt op dat bij programma 1, de cijfers van de verschillende
indicatoren, waarmee het ondernemingsklimaat gemeten wordt, in een stijgende lijn omhoog zitten. Er is
echter wel een aantal punten blijven liggen. Zij wacht af of de stijgende lijn zich voort gaat zetten de
komende jaren. In 2010 zou een evaluatie plaatsvinden van het ondernemersloket. Het is een gemis dat
deze evaluatie niet heeft plaatsgevonden. Het budget voor economische stimulering wordt met 66.000
onderschreden. Programma 2: in de loop van 2010 is het accent verschoven van de minder goed te
plaatsen cliënten naar makkelijk te re-integreren cliënten. Het is jammer dat gekozen is voor de snelle
uitstroom van relatief makkelijke doelgroepen. Het college kiest zo voor een korte termijn oplossing en de
moeilijke doelgroepen worden vergeten. Het is een gemiste kans dat het college er nog steeds niet voor
heeft gekozen om ook ondernemers die op bijstandsniveau leven in aanmerking te laten komen voor het
kwijtschelden van belastingen die zij als privé persoon moeten betalen. Programma 3: de SP mist 2
belangrijke indicatoren, namelijk “in welke mate draagt de ondersteuning, het hulpmiddel, eraan bij dat u
zelfstandig kunt blijven wonen” en “in hoeverre draagt de ondersteuning, het hulpmiddel, eraan bij dat u
mee kunt blijven doen aan de maatschappij?” Juist deze indicatoren laten het effect van het programma
zien. Van de 15 indicatoren in het jaarverslag heeft slechts één een waarde in 2010. Op deze manier kan
de gemeenteraad haar taak niet uitvoeren, namelijk kijken of de doelstellingen gerealiseerd en of het
beoogde maatschappelijke effect bereikt is. De SP wil graag weten hoe de wethouder ervoor gaat zorgen
dat deze cijfers er volgend jaar wel in staan. Wat betreft jeugd en onderwijs is het een gemis dat de
cijfers voor vroegtijdige schoolverlaters en doorstromers niet worden weergegeven bij de indicatoren. Bij
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als indicator toevoegen “de tevredenheid van ouders en
kinderen over het CJG”. De SP is er blij mee dat de besluitvorming over de verzelfstandiging van de
bibliotheek is uitgesteld tot de visie en kerntakendiscussie. Een bibliotheek is de meest laagdrempelige
voorziening van Nederland. Voor het Pieter Vermeulen Museum is er nog steeds geen structurele
oplossing gevonden. Het is van groot belang dat het museum voor Velsen behouden blijft. Tijdens de
begrotingsbehandeling is door de raad opdracht gegeven om in het voorjaar van 2011 een
haalbaarheidsonderzoek te doen. De SP wil graag weten wat de stand van zaken is en wanneer wij de
resultaten kunnen verwachten. De herinrichting van de Kromhoutstraat is een stap in de goede richting.
Wil je het gebied echt opknappen, dan moeten de bedrijven ten zuiden van de Kromhoutstraat in de loop
der tijd verplaatst worden naar het middenhavengebied. In het vrijkomende gebied kunnen dan
toeristische activiteiten ontplooid worden. Sociale huurwoningen: zijn de problemen van de nieuwe wet al
in kaart gebracht? Burgerparticipatie: waarom wordt er niet meer over participatie van burgers
gesproken, maar alleen nog over het raadplegen van burgers?
De heer Merhottein van de fractie van GroenLinks is over een aantal zaken positief. Ook hij heeft echter
wat kritiekpuntjes. In hoeverre neem je de toename van uitkeringsgerechtigden mee in je calculaties en
ook in de toekomst. Waar zijn de indicatoren? Het is allemaal wat magertjes. 1% regeling van de Kunst:
is het in de tijd van de bezuinigingen wel reëel om zo’n regeling hun weer uit de kast te halen.
Handhaving moet zo consequent mogelijk uitgevoerd worden. Het RIVM rapport zou in
september/oktober naar de raad toekomen. Dit wordt echter steeds uitgesteld. De fractie doet een
beroep op het college om het rapport zo snel mogelijk naar buiten te brengen.
De heer Vosse van de fractie van de LGV vindt dat de resultaten te rooskleurig worden voorgesteld.
Landelijk is sprake van drastische afwaardering van de grondwaarden, maar in Velsen wordt daarover
niets gemeld. Uit de reserves is bijna 7 miljoen onttrokken, het negatief resultaat is dus feitelijk bijna 10
miljoen. Bij de Grote Hout wordt gezegd dat deze op streek is, wat wordt hiermee bedoeld en wat zijn de
resultaten binnenkort? Het opknappen van de Kromhoutstraat zal niet of nauwelijks tot meer bezoekers
leiden. De cijfers die bij toerisme genoemd worden zijn adembenemend, maar slaan kant noch wal. In
het collegebericht van 17 mei jl. wordt bevestigd dat er geen bezoekcijfers zijn. De fractie is benieuwd
naar het onderzoek naar de werkgelegenheid in het toerisme, dat in 2011 wordt uitgevoerd. Als raad
worden wij niet op de hoogte gesteld van de kustvisie. Wanneer komt de kustvisie? Er wordt gesproken

PLEIN-110526-kort verslag sessie jaarrekening.doc

over de overdracht van de standplaatsen van de Oude Pontweg naar een woningcorporatie. De fractie is
benieuwd onder welke voorwaarden dit gebeurt en is tevens bang voor nieuwe financiële verrassingen.
De LGV heeft ook zorgen over het woonbeleid. PriceWaterhouseCoopers heeft iets gezegd over de
subjectieve schattingen van het college; de LGV heeft problemen met de opsommingen van de
schattingen, waarschijnlijk zitten er verschillende posities in die niet de waarde hebben die gezegd wordt.
De heer Cruz Linde van de PvdA fractie verwacht een reactie van het college over de borgstelling van de
Huisvuilcentrale (HVC). De Rekenkamercommissie geeft wat punten mee. Het verbeteren van de
kwaliteit van het jaarrekeningproces, het verantwoordingsproces en daardoor het vergroten van de
transparante is wat de PvdA fractie betreft een permanent en interactief proces tussen raad, college en
ambtelijke organisatie. Om te kunnen toetsen zijn indicatoren nodig, zoals bij Dimpact, wat is het effect
daarvan op onze doelstelling en hoe wordt dat getoetst. Het totaalresultaat vindt de fractie redelijk; een
compliment voor het college.
De heer Korf van de fractie van de ChristenUnie merkt op dat de doelen niet zijn bereikt binnen de
beschikbare middelen. De jaarrekening was een soort sudoku puzzel van 5 sterren. De gemeenteraad
kan op deze wijze niet serieus bijsturen richting college. De kwartaalrapportages moeten terugkomen,
want de fractie heeft geen idee waar Velsen nu staat op financieel vlak. Het weerstandsvermogen zit
beneden de norm. Dit is als mededeling aangegeven met geen enkele verklaring van het college. Het
weerstandsvermogen van 2011, wordt met het tekort van 2010, nog meer belast. Het roer moet om, wil
Velsen gezond blijven. Het college wordt voor de fanfare uit. De ChristenUnie wil een heldere en te
volgen rekening. De fractie onderschrijft het advies van de Rekenkamercommissie. Veel oude zaken
worden nog steeds benoemd, dit is zorgwekkend. De ChristenUnie adviseert om zo spoedig mogelijk een
kwaliteitssysteem te implementeren in de organisatie, zoals ISO of KING. De heer Korf heeft de
begroting 2010 en het jaarverslag 2010 met elkaar vergeleken. Er is veel beleid uitgevoerd, waarbij de
gelden nog niet vrijgegeven waren door de Raad. De Kustvisie, het winkelcentrum, de Grote Hout staan
wel in de begroting, maar zitten niet specifiek in de jaarrekening. Er zijn bewegingen binnen Welzijn,
WMO en Wet Werk naar Vermogen die een kanteling inhouden in de uitvoering. Denkt u hier ook aan
t.a.v. minimabeleid en armoedebestrijding om de kosten beheersbaar te houden. Bij programma 12 van
de raad wordt het John van Dijkfonds gemist. Dienstverlening: in het gerealiseerde beleid staat hier niets
over. De bestuurskracht moet vergroot worden door goede afstemming door college en raad.
Mevrouw Eggermont van de CDA fractie gaat er vanuit dat het een belangrijk aandachtspunt voor het
college is om correcte stukken aan te leveren en niet later met correcties te komen. Het CDA heeft
zorgen, net als vele andere fracties, over de oploop van uitkeringsverstrekkingen. Hier moet rekening
mee gehouden worden en er moet reëler en voorzichtiger begroot worden. Inzake hulp bij de
huishouding verwacht de fractie een toenemend beroep op de individuele voorzieningen. Het college
heeft te weinig rekening gehouden met de kredietcrisis. De jaarrekening 2010 is daarom een belangrijk
waarschuwingssignaal dat de broekriem de komende jaren fors aangehaald moet worden. Er zijn
speerpunten, waarop meer actie moet komen, zoals het havengebied. Nog steeds is niet duidelijk wat er
met de opbrengst van de hondenbelasting gedaan is. De overlast moet proactief bestreden worden. Wat
wordt er met de opbrengst van de hondenbelasting gedaan? In het jaarverslag wordt gemist de veiligheid
van evenementen en de kosten die hiermee gepaard gaan. Terecht dat er uitvoering is gegeven aan een
aantal knelpunten inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Wel opmerkelijk is dat dit heeft
plaatsgevonden bij twee buurthuizen, terwijl de gemeenteraad nog moet spreken over de
accommodaties, in relatie tot 1 accommodatie per wijk. Is deze discussie dan geen mosterd na de
maaltijd? De Visie Velsen 2025 moet een inspiratiebron voor een uitnodigend en wervend economisch
beleid zijn. Het onderzoek algemene begraafplaatsen loopt al een hele tijd, is hier al iets over bekend?
Graag meer aandacht voor overlegvormen met het waterschap om gezamenlijk vast te stellen welke
maatregelen nodig zijn om aan de wateropgave te voldoen. Streven naar de meest kosteneffectieve
oplossingen. Graag aandacht voor de afronding van de herstructurering van de Oude Pontweg. Hopelijk
zullen er geen nieuwe financiële tegenvallers zijn. Het CDA is benieuwd of het eindplaatje van de
financiële afronding nog verrassingen gaat opleveren. De fractie wordt hierover graag nog door het
college bijgepraat in een sessie, 2e helft van dit jaar.
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Dan is het woord aan de portefeuillehouders. Allereerst krijgt wethouder Verkaik het woord. Programma
Economische Zaken: wij werken met z’n allen aan een stijging van de cijfers. Inzake de evaluatie van het
ondernemersloket merkt hij op dat met de klankbordgroep getracht wordt om continu feedback is op
foute en goede “cases” in het ondernemersloket, zodat de dienstverlening aangescherpt kan worden op
de ervaringen die ondernemers met ons hebben. Wat betreft sociale zaken is men bezig om in de
IJmond een samenwerking op te zetten. De wethouder heeft een voorstel gedaan om voortaan
realistisch te gaan ramen, maar de consequenties van realistisch ramen zijn dat tekorten niet meer
opgevangen kunnen worden door de overschotten die wij in het verleden hebben gehad. De begroting
van De Meergroep komt binnenkort naar de Raad toe ter vaststelling. Er is een structureel tekort op de
begroting van De Meergroep en er moet dus iets gebeuren. De stijging van de bijzondere bijstand wordt
veroorzaakt doordat het aantal cliënten met een minimum inkomen is gestegen. Uit financieel oogpunt
vindt er bij re-integratie een accentverschuiving plaats van de moeilijke groep naar de makkelijke groep.
Op de vraag waarom ondernemers niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van belastingen
antwoordt de wethouder dat dit rijksbeleid is. In 2011 is het mogelijk en Velsen doet dit dus ook. Het
aantal wwb'ers in Velsen stijgt sneller dan het landelijk gemiddelde, wij zitten echter nog wel onder het
landelijke niveau. Preventief beleid is één van de sterkere punten van het huidige beleid.
Schuldhulpverlening: in het onderwijs op middelbare en basisscholen wordt hier aandacht aan gegeven
om de jeugd zich bewust ervan te maken. De grote uitval bij schuldhulpverlening wordt veroorzaakt,
doordat het voor cliënten lastig is om zich aan de afspraken te houden.
Dan is het woord aan wethouder Baerveldt. Zij gaat in op de vraag over de vroegtijdige schoolverlaters.
De cijfers worden de volgende keer wat beter gepresenteerd. Dit aantal is dalend door de aanpak die ook
vanuit het ministerie is uitgerold. Het wordt opgepakt binnen de ROC regio Zuid en Midden
Kennemerland. Inmiddels is de administratie verbeterd. In Midden Kennemerland is een thuiszitters
project gestart, waarbij gekeken wordt waarom kinderen thuiszitten en er worden ook huisbezoeken
gebracht. In april heeft het college een besluit genomen om de kwalificatieplicht gelden voor een extra
formatieplaats leerplicht in te zetten, waarbij deze met name ingezet wordt op het mbo.
De suggestie van de SP om bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als indicator toe te voegen de
tevredenheid van de ouders, vindt de wethouder een interessante. Zij gaat na hoe deze suggestie van de
SP het beste ingevuld kan worden.
Binnenkort komt het o.a. het brononderzoek van het RIVM onderzoek vrij. Mevrouw Baerveldt kan echter
niet beloven wanneer dit richting raad komt, ze zet er echter wel druk op.
Voor de kustvisie zijn nog steeds belangstellenden. Er wordt op dit moment gerekend en getekend, het
gaat echter langzaam. Het plan waar de heer Vosse naar verwees, was een plan van een ondernemer
die failliet ging.
Inzake toerisme is het beleid om zoveel mogelijk mensen te bereiken en daar wordt met name de
website voor gebruikt. De wethouder is blij dat de ondernemers in het toeristisch platform erin geloven.
Wethouder Te Beest gaat als eerste in op de grondrisico’s. De grondposities van Velsen zijn redelijk
conservatief, op één na en dat is de NAM kade. Dit is een groot risico. Als je echter kijkt naar het totale
grondbeleid in de begroting, dan is dat redelijk beperkt.
Wat betreft handhaving heeft hij twee signalen gehoord, namelijk enerzijds dat er vooruitgang is geboekt
en anderzijds dat er nog weinig van terug gezien wordt. De verantwoordingsnota 2010 wordt nog deze
maand ter besluitvorming naar het college gebracht en gaat daarna naar de raad. Ook wordt deze
maand het jaarprogramma 2011 door het college vastgesteld.
Inzake de parkeerbonnen en de quota merkt de wethouder op dat dit het eigen beleid van de raad is. Er
zijn geen quota voor.
Het havengebied is een complex vraagstuk, dat je nauwelijks kwijt kunt in de huidige handhavingscyclus.
In relatie tot het jaarprogramma zullen wij hier zeker nog over spreken. In 2010 zijn meer
handhavingszaken afgewikkeld dan in andere jaren. Er zijn echter meer zaken bijgekomen, dan wij
kunnen wegwerken. Eigenlijk moet je zoeken naar vormen van preventieve handhaving, dit vraagt echter
een hele andere manier van handhaving.
Bij het budget voor wijkgerichte dienstverlening stond nog een oud potje voor wijkinitiatieven. Dit budget
is overgeheveld naar burgerparticipatie.
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De nieuwe regels van de Europese commissie voor de sociale huurwoningen vragen een grondige
analyse van de huidige woningmarkt. Er wordt nu gewerkt aan de woonvisie. Als het goed is wordt er nog
vóór de zomer een sessie gepland voor dit thema (startdocument woonvisie). Met de wooncorporaties
wordt een gedegen traject ingegaan m.b.t. de prestatieafspraken. De vorige prestatieafspraken zijn al
geheel geëvalueerd met de corporaties.
Inzake het woonwagencentrum aan de Oude Pontweg wordt gewerkt aan de financiële afronding. Na de
zomervakantie komt hier een sessie over.
De heer Westerman gaat in op cultuur. Er is op cultuurgebied een aantal dingen naar 2011, zoals de
samenwerking tussen de 3 musea. Het op de website zetten van de gemeentelijke kunstcollectie is ook
vertraagd door een aantal redenen. Op de vraag of het verstandig is om de 1% regeling kunst uit te
voeren in deze tijd van krapte, antwoordt de wethouder dat dit ook reden was dat deze in 2010 niet
geëffectueerd is.
Wat betreft de plannen voor het Pieter Vermeulen Museum merkt de heer Westerman op dat, wanneer
de Agendacommissie hiermee instemt, de Raad in week 25 over de notitie kan spreken. Als de Provincie
de budgetten voor cultuureducatie gaat reduceren, dan schat de wethouder in dat in de voorjaarsnota
niet voorgesteld wordt de tekorten van Provincie en Rijk uitgebreid op te vullen.
WMO, toegankelijkheid 2 buurthuizen: het Gehandicaptenberaad had in 2009 geadviseerd om dit in 2010
op te pakken. Na intern uitvoerige gesprekken gevoerd te hebben over welke buurthuizen mogelijk dicht
zouden kunnen gaan, kwam naar voren dat de Dwarsligger en de Mel naar verwachting open zouden
blijven. Daarom is reeds nu gekozen om de toegankelijkheid van die twee buurthuizen aan te pakken. De
wethouder vond het ook jammer om het budget open te laten staan, met het risico dat het geschrapt zou
worden door de Raad.
Toename mensen met huishoudelijke hulp: in heel Nederland is het CIZ ruimhartig geweest met het
indiceren van huiselijke hulp. Ook in de IJmond is lichte huishoudelijke hulp erg ruimhartig verstrekt.
Toekomstgericht kan ingeschat worden dat er een minder ruimhartig beleid gevoerd zal worden. Ook zal
worden gekeken naar de invoering van een inkomensgerichte bijdrage.
Agenda 22: De wethouder juicht het toe als de fractie van D66V met een agendaverzoek komt. In de
WMO zitten een flink aantal dingen die met de agenda 22 te maken hebben.
Als de financiële verhouding tussen de 99 onderdelen van de WMO niet helemaal duidelijk zijn, dan zijn
deze in te zien bij de beleidambtenaar.
Het ontbreken van de cijfers in programma 3, maatschappelijke zorg: de indicatoren worden bij de
begroting door de raad vastgesteld. Bij de prestaties bij de WMO over 2010 worden de indicatoren niet of
nauwelijks genoemd. De evaluatie over 2010 is nu bijna afgerond. Op de vraag van mevrouw Koedijker
vraagt de wethouder of hij ervoor kan zorgen dat in het volgend jaarverslag de cijfers wel tijd bekend zijn,
zodat deze erin opgenomen kunnen worden. Hierop antwoordt de heer Westerman dat het
onderzoeksbureau SGBO de cijfers alle gemeentes naast elkaar zet en de verwerking daarvan is
meestal pas na de zomer beschikbaar. Als de benchmark niet gedaan hoeft te worden, dan zouden de
cijfers wel tijdig bekend kunnen zijn, maar dan heeft u geen vergelijkingsmateriaal.
Mevrouw Eggermont vindt dat er voor de huishoudelijke hulp te laag begroot is. Zij verzoekt u hier in de
toekomst rekening mee te houden. Ook met de gang van zaken rond de Mel en de Dwarsligger is
mevrouw Eggermont het niet eens. In de nota van het Gehandicaptenberaad stonden nog meer
aanbevelingen die uitgevoerd hadden kunnen worden.
De CDA fractie wil de kosten van evenementen inzichtelijk hebben.
Burgemeester Weerwind deelt mee dat er voor dit najaar een tweede themabijeenkomst over veiligheid
en burgerparticipatie staat gepland. Er gebeurt genoeg op het gebied van burgerparticipatie: Er is een
portefeuillehouder burgerparticipatie en er vindt ook burgerparticipatie plaats over allerlei projecten, zoals
die vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) (de Grote Buitendijk, de Kromhoutstraat) en uiteraard ook
de Visie op Velsen, dat een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie was. Ook het digitaal burgerpanel
wordt toegepast. Raadplegen is ook een vorm van burgerparticipatie.
Het SOM project is een landelijk toegepaste rubricering over jeugdgroepen. Dit project wordt
ondersteund vanuit de politie.
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De heer Weerwind gaat nog even in op het artikel in de IJmuider Courant over de gouden handdruk
(bedrag boven de Balkenendenorm). Naar de mening van het college is er in dit geval geen sprake van
een gouden handdruk. Het bedrag bestaat uit verschillende onderdelen, zoals uitbetaald loon en een
aanvulling op het pensioen.
Dimpact is een samenwerking van dertigtal gemeenten om de dienstverlening te optimaliseren. Het leidt
tot het delen van menskracht, kennis en kunde. Je zou hier een indicator op kunnen zetten, die indirect
iets zegt over de kwaliteit van de dienstverlening.
Veiligheid evenementen: kijken naar de toegevoegde waarde van de evenementen en de
kostendekkendheid hiervan. Velsen heeft een uitnodigend evenementenbeleid. Binnen het regionaal
college wordt binnen de commissie Evenementen nadrukkelijk afgezet het aantal mensuren en de politie
inzet versus een risicodragend evenement. Gedurende het gehele jaar en achteraf wordt er gemonitord
en geëvalueerd.
Dan is het woord aan wethouder Vennik. Naar aanleiding van opmerkingen over de errata merkt hij op
dat ieder erratum er één teveel is en ze doen ook afbreuk aan onze inspanningen. Het
weerstandsvermogen heeft niet het niveau dat wij zouden willen. In de voorjaarsnota worden concrete
maatregelen aangegeven hoe dit op het vereiste niveau te brengen. De aansluiting tussen de primaire
begroting en de jaarrekening is niet veel anders dan in andere jaren. Soms zitten er echter wel
verschillen in, maar de 5 miljoen voor het middenhavengebied verklaart veel. De portefeuillehouder komt
na de zomer met een stuk over reserves en voorzieningen. Wat betreft de verschuivingen tussen de
programma’s onderling, merkt de heer Vennik op dat dit voor een deel te verklaren is uit techniek en het
toerekenen van bepaalde zaken aan andere kostenplaatsen en programma's. Het is niet de bedoeling
om tegen budgetrecht van de raad in mutaties door te voeren. De werkgroep Begroting komt nog met
een aantal verbetervoorstellen om het proces te versterken. Opgemerkt werd dat een consolidatiestaat
werd gemist, dit wordt meegenomen.
Precariobelasting mag opgelegd worden en dat wordt dan ook elk jaar gedaan. Velsen is met Liander in
een rechtszaak verwikkeld. Dit geld (dat Liander elk jaar betaalt) wordt daarom elk jaar weggezet tot er
een definitieve uitspraak is. Tot nu heeft Liander echter elke keer ongelijk gekregen. Er is gezegd over de
hondenbelasting dat met dit geld ook daadwerkelijk iets gedaan moet worden aan het hondenprobleem.
Dit wordt opgepakt, want het is een doelbelasting.
Het rapport over de begraafplaatsen was er, maar gaf nog onvoldoende antwoorden. Er wordt ambtelijk
nu naar gekeken, het rapport komt dus binnenkort.
Kwijtschelding is pas dit jaar wettelijk mogelijk en in de voorjaarsnota treft u een voorstel hiervoor aan.
Riolering betreft twee zaken, de al eerder gedane toezegging dat in het kader van het gemeentelijk
rioleringsplan er ook met de raad van gedachten gewisseld wordt of er gedifferentieerde tarieven
mogelijk zijn en zo ja hoe de raad die ziet. Daarnaast komt de wethouder binnenkort met een reactie op
de motie over de positie van mensen met een garagebox.
Parkeerbonnen passen binnen ons handhavingsbeleid.
De opmerking over de kwaliteit van de paragraaf verbonden partijen, onderschrijft de wethouder en hij
neemt dit mee. Conform de afspraak komt hier nog een aanvullende notitie over.
Project Oud IJmuiden: een deel van de fout in het erratum kwam doordat er ten onrechte met plussen en
minnen gegoocheld was in het uiteindelijke besluit. Het is echter een min.
Verplaatsing bedrijventerreinen ten zuiden van de Kromhoutstraat: die terreinen moeten dan wel door
iemand opgekocht worden.
Inzake de financiële rol van de gemeente merkt de wethouder op dat er terecht zorgen zijn over
ramingen. De raad ziet de consequenties en ontwikkelingen terug in de voorjaarsnota.
Vervolgens inventariseert de voorzitter of de fracties de jaarrekening en het jaarverslag besluitrijp vinden
voor de vergadering van 16 juni 2011. Zij constateert dat de meerderheid van de raad het voorstel
besluitrijp vinden. Het komt terug in de raadsvergadering van 16 juni aanstaande. De fracties krijgen dan
de gelegenheid voor een stemverklaring van 1½ minuut.
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