De Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen
gehouden op donderdag 20 november 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen.
Aanwezig de leden:

S. Bart, R.N. van den Brink, G.K. Buist, S. Çelik, P. van
Deudekom, B. Diepstraten, H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, B.
Hageman, M.M. Hillebrink, J.P. van Ikelen, F.H. Kappen, A.
Karateke, H. Kat, M. Koedijker, N. Korf, R.A. van Koten, L.
Kwant, T.da Silva Marcos, T. Mastenbroek-Wesseling, C.
Ockeloen, J.M. Poen, S. Scholts, C.M.Sintenie, I. Sitompul, S.
Smeets, J.W.M. Staats, P. Stam, J. Verwoort, M.G.J.E. VosVester, H. Wijkhuisen, L. de Winter, E.H. Zorgdrager-van Laar.

Voorzitter

:

F.M. Weerwind

Griffier

:

A. Overbeek

Wethouders

:

A.V. Baerveldt, F. Bal, R.G. te Beest, R. Vennik.

Absent
:
Wethouder A. Verkaik.
__________________________________________________________________________
01
OPENING EN VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond. De raad is vanavond voltallig aanwezig. Ik
mag aannemen dat alle raadsleden de presentielijst hebben ondertekend.
Het college is niet voltallig; wethouder Verkaik is afwezig.
Ik wijs u op het nieuwe staatsieportret van onze vorst, koning Willem-Alexander. Ik merk aan
uw enthousiasme dat u dit al hebt opgemerkt. Van links hoorde ik: 'Het is ook best een
knappe vent'. Ik luister verder. Ik hoor een andere opmerking die ik niet publiekelijk zal
herhalen. Onze vorst hangt hier en zo hoort het.
Bij de griffie zijn geen onderwerpen aangemeld en we hebben zelfs geen amendementen en
moties 'Vreemd aan de orde van de dag' ontvangen. Gelet op de agenda hebben wij ook
geen gasten van de raad uitgenodigd.
02

ACTUALITEITENUURTJE
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
De voorzitter: Er zijn vanavond geen insprekers. U, raadsleden, wenst ook geen gebruik te
maken van het vragenhalfuurtje.
03
VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
De voorzitter: U hebt geen opmerkingen geplaatst bij de griffie. Mag ik concluderen dat u
akkoord gaat met deze agenda? Dat doet u.
04

VASTSTELLEN:
- notulen raadsvergadering 23 oktober en 6 november 2014
- besluitenlijst raadsvergadering 23 oktober en 6 november 2014
De voorzitter: Gezien het feit dat er geen op- of aanmerkingen zijn gemeld bij de griffie, mag
ik concluderen dat beide ongewijzigd kunnen worden vastgesteld. Is dat juist? Aldus
besloten.
05

AFHANDELEN LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN
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De voorzitter: Het woord is aan mijnheer Bart.
De heer Bart: Ik wil graag even een opmerking maken over de bovenste brief van Tiffany
Bosma . Deze brief is binnengekomen dankzij een verzoek van het John van Dijkfonds aan
het Technisch Maritiem College Velsen. Johan en ik hebben daar een les gegeven. Naar
aanleiding van de les heeft zij deze brief gestuurd. Dus voor Tiffany thuis: er wordt aan
gewerkt.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bart. Het betreffende raadslid was mijnheer Van Ikelen.
Samen met hem bent u opgetrokken en u geeft een duidelijk bericht richting thuis. Dank u
wel.
Mag ik concluderen dat u instemt met de afdoening van de lijst van ingekomen stukken? Dat
doet u. Aldus besloten.
06
TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2014 VELSEN
De voorzitter: De tweede bestuursrapportage 2014 bevat een overzicht van de stand van
zaken over relevante onderwerpen inzake afwijking op de beleidsuitvoering en een
toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen per programma. De rapportage kent een
voordelig saldo van 214.000 euro. Het te verwachten begrotingsresultaat van 2014 komt
daarmee op 275.000 euro positief.
U hebt aangegeven dit te willen behandelen als hamerstuk. Wil iemand gebruik maken van
een stemverklaring? Het CDA, Forza! en Velsen Lokaal. Het woord is aan Velsen Lokaal,
mijnheer Diepstraten.
De heer Diepstraten: Dank u wel voorzitter. Het tekort van de eerste bestuursrapportage is
zoals beloofd en voorspeld rechtgetrokken. De algemene indruk is dat de voorbereidingen
voor de decentralisatie die dit jaar haar hoogtepunt bereikte, in Velsen goed zijn verlopen.
Pas volgend jaar zal blijken of die indruk correct is geweest.
Velsen Lokaal herhaalt dat ontwikkelingen van de lokale lasten zorgelijk en ongewenst zijn.
Volgend jaar stijgen die lasten wederom en onze positie op de COELO-ranglijst is niet iets
om trots op te zijn.
Financieel gezien zal dit jaar een net en kalm jaar worden. Is dit echter de stilte voor de
storm? Volgend jaar zal er, als het aan het college ligt een aanzienlijke aanslag worden
gedaan op de weerstandscapaciteit’. Daar komen we volgende week nog over te spreken.
Desalniettemin kan Velsen Lokaal met deze bestuursrapportage instemmen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan Forza!
De heer Scholts: Dank u wel voorzitter. Tijdens de sessies hebben wij aangegeven dat we
het Techlab en het vatlab graag gecombineerd zouden zien worden in een verzamelpand.
De wethouder heeft aangegeven dat hij daarvoor openstaat. Wij zien dit dan ook graag
gebeuren in de toekomst. Er is aangegeven dat er een sessie zal plaatsvinden over het
Techlab en het valab. Wij zien deze met belangstelling tegemoet.
Er is duidelijk gesproken over het winkelbeeld in de Lange Nieuwstraat. Wij zullen daar
onzerzijds een heel duidelijk beeld van moeten hebben. Er is toegezegd dat we dit in deze
sessie gaan bekijken.
Ook van onze kant is aangegeven dat met betrekking tot de lokale lasten of de
reinigingsverdeling wij in de toekomst voorstander zijn van een andere manier van verdeling.
Ook daarover is aangegeven dat er een sessie zal plaatsvinden, zodra de nieuwe verdeling
mogelijk zou zijn. Wij gaan graag mee met deze rapportage.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan het CDA.
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Mevrouw Eggermont: De CDA-fractie gaat akkoord met het raadsvoorstel over de tweede
bestuursrapportage 2014. In de sessie hebben wij al aangegeven dat deze rapportage
duidelijk is. Hiervoor onze dank.
De vragen die we hadden, onder andere over het incidentele voordeel van veertigduizend
euro voor speelgelegenheden, zijn naar tevredenheid beantwoord. De spelregels zijn
duidelijk. Het voordeel gaat nu naar de algemene reserve. Het zou goed zijn als we in 2015
zoveel mogelijk zouden kunnen ingaan op het verzoek van de jongeren betreffende de
speelgelegenheden, zodat wij geen geld overhouden. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Tot zover de stemverklaringen. Dan komen we
bij de stemming. Is stemming gewenst? Dat is niet het geval. Dan concludeer ik dat het
raadsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.
07
BEGROTING 2015 CENTRAAL NAUTISCH BEHEER
De voorzitter: Het dagelijks bestuur van het Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied heeft
college en raad de begroting 2015 ter reactie voorgelegd. Het college stelt de raad voor geen
zienswijzen in te dienen. Dit is geagendeerd als hamerstuk. Het besluit is nu bekend.
Conform usance geef ik het woord aan mijnheer Kappen die gezamenlijk met mijnheer
Hageman namens de Velsense raad lid is van het Centraal Nautisch Beheer.
De heer Kappen: Voorzitter, mij is gevraagd de begroting van het Centraal Nautisch Beheer
toe te lichten.
In het algemeen bestuur van het Centraal Nautisch Beheer wordt Velsen vertegenwoordigd
door de raadsleden Kappen, Hageman en wethouder Verkaik.
In het presidium is er een terugkoppeling geweest naar aanleiding van het verslag van een
overleg binnen het CNB waarin naar voren werd gebracht dat er behoefte bestaat tot
gepland overleg voorafgaande aan de reguliere CNB-vergaderingen. Beide raadsleden
willen bespreken hoe zij kunnen opereren als vertegenwoordigers van Velsen binnen het
CNB. Hoe zij zich laten voeden door de overige raadsleden en hoe de
communicatie/terugkoppeling met de raad wordt gerealiseerd. Er is gesproken over de wens
van het CNB-bestuur om te komen tot een planning van inhoudelijke onderwerpen.
Een voorstel tot agendazetting CNB 2015:
• Maart:
het thema veiligheid.
• Juni:
jaarrekening 2014; begroting 2016.
• September: harmonisatie Nautisch Beheer.
• December: harmonisatie Nautisch Beheer besluitvorming.
Het is wenselijk om als CNB meer pr richting de gemeenteraad in te zetten.
Voorzitter, de begroting 2015 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot opmerkingen. Het huidige
takenpakket van het CNB heeft geen financiële implicaties voor de gemeente Velsen. De
gemeente participeert niet financieel in het CNB en loopt derhalve geen financieel risico. De
kosten worden volledig gedekt door het Havenbedrijf Amsterdam NV.
Dank u voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Dames en heren, wie wenst gebruik te maken
van een stemverklaring? Niemand. Is stemming gewenst? Dat is ook niet geval. Ik
concludeer dat dit raadsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.
08
TEGEMOETKOMING EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING 2014
De voorzitter: De landelijke regeling Compensatie eigen risico is per 1 januari 2014
afgeschaft. Op basis van deze regeling kregen personen die daarvoor in aanmerking
kwamen jaarlijks rond november een tegemoetkoming van 99 euro. Om de afschaffing van
de Compensatie eigen risico te verzachten, ontvangt de gemeente via het Gemeentefonds
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extra middelen. Deze extra middelen worden door de gemeenteraad gereserveerd voor een
eenmalige tegemoetkoming in 2014 ter compensatie van het volmaken van het eigen risico
van de Zorgverzekering. Het college stelt de voorwaarden vast waaronder de
tegemoetkoming wordt verstrekt. U hebt aangegeven dit te willen behandelen als een
hamerstuk. Enkelen van u hebben gevraagd om een uitgebreide stemverklaring van 60
seconden. Ik heb ook geconstateerd dat dit verzoek is gehonoreerd door de
agendacommissie. Dus per persoon een minuut. Wie wenst gebruik te maken van een
stemverklaring? Forza!, SP, PvdA, CDA, VVD, PWZ en D66 Velsen. Het woord is aan Forza!
Mevrouw Dreijer: Voorzitter, Forza! vindt dit een prima plan, een prima voorstel. We zullen
voorstemmen voor deze eenmalige compensatie ter tegemoetkoming van het eigen risico
Zorgverzekering. Wij willen echter extra aandacht vragen voor de toegankelijkheid en voor
de bekendmaking ook op onze eigen website. Dit naar aanleiding van een bericht in, onder
andere, De Jutter een aantal weken terug. Daar ging het over een tegemoetkoming in de
koopkracht. Er zijn mensen die dat formulier maar ternauwernood kunnen vinden op de
website. Samenvattend: prima voorstel maar gaarne extra aandacht voor de bekendmaking
daarvan. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mijnheer Van Koten van de SP.
De heer Van Koten: Dank u voorzitter. Om de afschaffing van de compensatieregeling voor
het eigen risico te verzachten ontvangen de gemeenten via het Gemeentefonds extra
middelen. Deze middelen gaan gepaard met een fikse korting. De middelen zijn opgenomen
in het macrobudget voor de Wmo. Het college echter stelt voor om de middelen onder te
brengen bij de bijzondere bijstand. Hoewel het budget voor de tegemoetkoming eigen risico
feitelijk onderdeel is van programma drie, wordt het budget verplaatst naar programma twee.
Gaan we daarmee alleen nog maar minima helpen? Voorlopig lijkt het daar wel op.
Voor de SP blijven de uitgangspunten van de Wmo voorop staan en niet die van de bijstand.
Vanuit de wet is immers opgelegd dat de gemeenten maatwerk moeten bieden. Er dient een
resultaat behaald te worden. De gemeenten hebben in het nieuwe wetsvoorstel nog steeds
een resultaatsverplichting. Het is dus niet de vraag of de gemeenten maatwerk moeten
bieden, maar hoe zij dit moeten bieden.
Ook onze gemeente wordt verantwoordelijk voor de gemeentelijke tegemoetkoming. Niets
doen is dus geen optie. Anders kunnen er financiële problemen ontstaan vooral bij mensen
met een laag inkomen. De SP kan daarom nu instemmen met het tijdelijke raadsvoorstel.
Voor 2015 en verder zal er in 2015 een voorstel gedaan worden voor een structurele
regeling ter vervanging van de Compensatieregeling eigen risico en de Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten tezamen. De SP adviseert om de rapporten van TNO
2011, het NIVEL 2013 en het NIBUD in opdracht van de CG-raad 2012 hierbij te betrekken.
Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel. De PvdA.
Mevrouw Poen: Wij ondersteunen het raadsvoorstel om de middelen nu onder te brengen bij
de bijzondere bijstand en dat de extra middelen van 190.000 euro worden gereserveerd voor
de eenmalige tegemoetkoming in 2014 en vóór de kerstdagen aan de minima die hiervoor in
aanmerking komen wordt verstrekt.
Wij zijn blij met het voorstel om binnenkort een sessie te organiseren over het
armoede/schuldenbeleid in deze gemeente. Dit mede naar aanleiding van de afschaffing in
2015 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Dank u wel.
De voorzitter: Dit was mevrouw Poen van de PvdA. In beeld was mijnheer Ockeloen. Dat is
nu rechtgetrokken.
Het woord is aan het CDA.
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Mevrouw Eggermont: Dank u wel voorzitter. Het CDA vindt het een goed initiatief van het
college om met dit raadsvoorstel te komen: een eenmalige tegemoetkoming compensatie
eigen risico. Wij zijn het eens met de gehanteerde criteria. Het is van belang dat de
compensatie bij de burgers terechtkomt die haar ook echt nodig hebben.
Wij benadrukken nogmaals dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de privacy. En,
zoals eerder gezegd, dat het bekend gemaakt moet worden.
Verder beseffen wij heel goed dat het een oplossing is voor een jaar. We wachten de
ontwikkelingen in 2016 af. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de VVD, mevrouw Mastenbroek.
Mevrouw Mastenbroek: Dank u wel voorzitter. De VVD-fractie zal instemmen met het
raadsvoorstel. De VVD maakt zich wel degelijk zorgen over de uitvoerbaarheid waar het gaat
om het bereiken van de doelgroep. We gaan er vanuit dat het college over een halfjaar ons
zal informeren over de communicatie met en de bereikbaarheid van de doelgroep en ons
tevens zal informeren over de stand van zaken op financieel gebied. Dank u wel.
De voorzitter: Het woord is aan PWZ, mijnheer Stam.
De heer Stam: Dank u voorzitter. Bij het doornemen van het voorliggende raadsvoorstel
kwamen bij ons de nodige vragen op. Wij constateerden dat 8000 inwoners van Velsen in
2013 de tegemoetkoming hebben ontvangen. Van 5100 inwoners heeft de gemeente Velsen
van het CAK de persoonsgegevens ontvangen. Ambtshalve zal de gemeente Velsen
toekenning toepassen. Dus geen screening.
Een simpel rekensommetje leert dat je met een budget van 190.000 euro zulke aantallen
mensen niet kan bedienen, of dat je afstevent op een groot tekort. Op basis van deze
gegevens die ik niet kon plaatsen, heb ik een ambtelijk overleg gehad. Met de aanvullende
informatie is een en ander weer in een ander perspectief komen te staan. Op basis van de
aanvullende informatie blijkt dat het gaat om 2700 huishoudens van welke 70%
alleenstaanden, die onder het bijstandsniveau zitten. Daarom kunnen we instemmen met dit
raadsvoorstel.
Terugkoppeling ergens halverwege 2015 met betrekking tot de stand van zaken vinden wij
desalniettemin op zijn plaats. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Het woord is aan D66 Velsen.
Mevrouw Zorgdrager: Dank u wel voorzitter. Natuurlijk gaat D66 akkoord met deze
eenmalige compensatie voor het wegvallen van de regeling Compensatie eigen risico. Wij
vinden het heel belangrijk dat de mensen die het hardst getroffen worden door de afschaffing
van deze tegemoetkoming gecompenseerd worden indien zij het maximale eigen risico
moeten betalen.
Nu ook de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wegvalt in 2014 – er is
sprake van een stapeling – moeten we voor 2015 en de jaren daarna goed kijken op welke
wijze we de tegenslag voor deze mensen gaan verzachten. Wij zien uit naar een voorstel
van het college. Dank u wel.
De voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Tot zover de stemverklaringen. Is stemming gewenst
dames en heren raadsleden? Dat is niet het geval. Ik concludeer dat dit raadsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
09

AANBEVELINGEN REKENKAMERONDERZOEK INZAKE DE HUISVUILCENTRALE
(HVC)
De voorzitter: De Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft in samenwerking
met 19 gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar de HVC. Samen met de
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rekenkamercommissies van Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad is besloten om het
gemeenschappelijk onderzoek aan te vullen met een lokaal onderzoek naar de deelneming
van de gemeenschappelijke regeling AIJZ en HVC en de sturing en controle binnen de
afzonderlijke gemeenten. Er is over beide onderzoeksrapporten een bestuurlijk rapport
opgesteld door de Rekenkamercommissie waarop een zienswijze van het college is
ingediend.
Dit is aangemerkt als hamerstuk. Wie wenst gebruik te maken van een stemverklaring?
Velsen Lokaal, CDA, PvdA, VVD, PWZ, D66 en LGV. Het woord is aan het CDA.
De heer Sintenie: Dank u wel voorzitter. Het rapport van de rekenkamers heeft ons als
voornaamste uitkomst duidelijk gemaakt dat het contract met de HVC onduidelijk is, of in
ieder geval heel complex. Met het voorstel dat er nu ligt zal daar hopelijk verandering in
komen. Het zal duidelijkheid moeten verschaffen in de huidige complexiteit van deze
overeenkomst. Het moet een goede kaderstellende notitie opleveren. Wij steunen dit voorstel
van harte. We zijn er heel enthousiast over en wij zien uit naar begin 2015.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan PWZ, mijnheer Stam.
De heer Stam: Dank u voorzitter. PWZ herkent zich heel goed in de aanbevelingen die
voortkomen uit het rekenkameronderzoek. Daarom zal het dit raadsvoorstel steunen. Daar
waar we nu achteraf als raad naar wegen zoeken om meer greep en inzicht te krijgen met
betrekking tot HVC, moet dit voor ons een les zijn. Wij vinden dat wij als raad met een
gezamenlijk initiatief zouden moeten komen om zaken zoals die nu spelen rond HVC in de
toekomst te voorkomen.
Wij vinden dat de gemeente Velsen op geen enkele manier direct of indirect, bewust of
onbewust betrokken mag raken bij commerciële activiteiten. Als voorbeeld noemen we hier:
de Milieudienst/Omgevingsdienst NL. Ook deze organisatie heeft zich sinds de oprichting in
1999 stap voor stap ontwikkeld en staat gaandeweg al redelijk ver weg van de
oorspronkelijke doelstelling: een gezamenlijke Milieudienst voor Beverwijk, Heemskerk en
Velsen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Het woord is aan Velsen Lokaal.
De heer Diepstraten: Dank u wel voorzitter. Er is een einde gekomen aan de onderzoeksfase
van bijna anderhalf jaar van de 17 rekenkamers en Rekenkamercommissies. Hierbij zijn
harde noten gekraakt en er zijn duidelijke en harde conclusies getrokken met betrekking tot
HVC, de gemeenschappelijke regeling AIJZ en de rol van de aandeelhouders. Het heeft ook
geleid tot zes heldere en goede aanbevelingen die Velsen Lokaal van harte ondersteunt.
Het is nu tijd voor actie. De tijd van praten is voorbij. Hoe de actie eruit moet zien, zullen we
in de kaderstellende notitie van het college moeten kunnen lezen. Hoe eerder de notitie er
ligt hoe beter. Alle gereedschappen zijn voorhanden. Laat dit rekenkameronderzoek ook een
les zijn voor de andere samenwerkingsverbanden die Velsen met andere overheden en
organen is aangegaan of zal aangaan. Laat het een waarschuwing zijn voor de bestaande
samenwerkingsverbanden om deelnemers of aandeelhouders niet te verleiden tot het
ontplooien van commerciële activiteiten. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. De LGV.
De heer Kwant: Dank u voorzitter. Voorzitter, de rekenkamercommissies hebben goed werk
geleverd en de aanbevelingen aan het college worden volledig overgenomen. Wij hebben
het volste vertrouwen in het college dat het met de aanbevelingen voortvarend aan het werk
zal gaan. Wij ondersteunen dit raadsvoorstel van harte.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de PvdA.
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De heer Karateke: Dank u wel voorzitter. Voor de Rekenkamercommissie was het een
complex proces. Hierbij wil ik mijn complimenten uitspreken voor de samenwerking met de
rekenkamercommissies van de IJmond.
Als fractie steunen wij het raadsvoorstel. Wij kijken ook uit naar de kaderstellende notitie van
het college die we over een paar maanden zullen ontvangen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. D66.
Mevrouw Zorgdrager: Dank u wel voorzitter. Het begin van dit onderzoek geeft inzicht in de
risico's. Het laat zien dat we sinds 2007 financieel veel kwetsbaarder geworden zijn.
We zijn wel tevreden met de daaruit voortvloeiende aanbevelingen en het overnemen ervan
door het college. Daar zijn we blij mee. We zullen dit raadsvoorstel dan ook van harte
steunen.
In de aanloop naar nieuwe aanbestedingen – over een jaar of twee – hopen we dat door
deze bevindingen en aanbevelingen betere keuzes en afspraken gemaakt worden, zodat we
een minder risicovol contract krijgen in de toekomst. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de VVD.
De heer Hageman: Dank u wel voorzitter. Ook van ons complimenten aan de
Rekenkamercommissie voor het vele werk dat zij verricht heeft.
De VVD zal voor dit raadsbesluit stemmen en wil hierbij de nadruk leggen op punt 2 van het
raadsbesluit. De kaderstellende notitie waarin afstemming wordt gezocht met de
IJmondgemeenten zien wij in het voorjaar met belangstelling tegemoet. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Tot zover de stemverklaringen. Is stemming gewenst? Dat is niet
het geval. Dit raadsvoorstel is dus met algemene stemmen aangenomen.
10
SLUITING
De voorzitter: Dames en heren, we zijn nu aan het eind van de vergadering gekomen. Ik
nodig u allen uit om na te praten over deze vergadering in hetzelfde tijdsbestek dat u voor de
vergadering genomen hebt.
Ik sluit de vergadering.
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