De Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen
gehouden op donderdag 10 september 2015 om 19.30 uur in het stadhuis 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, 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. Vos-Vester, L. de Winter, H.
Wijkhuisen, E.H. Zorgdrager-van Laar

Plaatsvervangend voorzitter: E.H. Zorgdrager-van Laar (alleen bij de start van agendapunt 1)
Voorzitter
:
A.E. Koopmanschap
Griffier

:

A. Overbeek

Wethouders

:

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

Afwezig
:
M. Koedijker.
_________________________________________________________________________

01
OPENING EN MEDEDELINGEN
De plaatsvervangend voorzitter, mevrouw Zorgdrager: Goedenavond dames en heren.
Het is 19:30 uur; we gaan starten met de raadsvergadering.
In de eerste plaats wil ik een bijzonder hartelijk welkom heten aan mevrouw Amy
Koopmanschap, onze waarnemend burgemeester. Sinds gisteren gestart. En ik wil ook
graag een warm welkom voor haar partner, John van Leuken.
Applaus
U zult mij vanavond maar heel even meemaken; alleen aan de start. Zo dadelijk gaat de
locoburgemeester, mevrouw Baerveldt, de ambtsketen overhandigen aan mevrouw
Koopmanschap. Daarna zal zij de vergadering van mij overnemen. Maar niet voordat ik
ook weer de voorzittershamer heb overhandigd. U hebt gisteren in Almere gezien dat
het zo werkt.
Ik heb nog een bericht van afmelding: mevrouw Koedijker.
Nu wil ik meteen het woord geven aan locoburgemeester, mevrouw Baerveldt.
Mevrouw Baerveldt: Dank u wel voorzitter. Gisteren hebben we gezien hoe de installatie
van burgemeester Weerwind in Almere plaatsvond. Maar gisteren was ook de dag dat
mevrouw Koopmanschap bij ons daadwerkelijk is begonnen.
In Almere hadden we een officiële beëdiging. Die heeft wat Velsen betreft al
plaatsgevonden in het provinciehuis, dus dat formele stukje hebben we hier niet.
Ik ben toch wel heel blij dat ik zo direct de ambtsketen die Franc Weerwind dinsdag bij
mij in bewaring heeft gegeven, mag omhangen bij Amy Koopmanschap. We zijn als
college bijzonder blij om haar in ons midden te hebben. We hopen op een heel
vruchtbare samenwerking. Daar hebben we ook alle vertrouwen in. We zullen je helpen
waar het moet. Velsen is een grote plaats met een grote diversiteit aan mensen zoals ik
dinsdag al tegen Franc het gezegd. We zullen jou begeleiden door deze gemeente
opdat je je in korte tijd thuis zult voelen bij ons in Velsen.
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Applaus
De plaatsvervangend voorzitter, mevrouw Zorgdrager: Zoals ik al zei, is mijn taak als
voorzitter vandaag heel kort. Ik draag graag de voorzittershamer over. Ik zal even het
kaartje verwisselen van de voorzitter.
De voorzitter, mevrouw Koopmanschap: Dames en heren, heel hartelijk dank voor het
omhangen van de ambtsketen, maar vooral voor het vertrouwen. Ik wil toch nog een
paar woorden zeggen, voordat ik begin met de vergadering waarvoor u tenslotte
allemaal hier bent gekomen. Ik ga er nog even bij staan.
Dames en heren raadsleden, wethouders en publiek, hartelijk dank voor deze
bijzondere gelegenheid om hier vanavond als waarnemend burgemeester van de
gemeente Velsen te mogen beginnen.
Ik wil beginnen met dank aan Franc Weerwind, die Velsen op een voortreffelijke manier
heeft achtergelaten. Ook dank ik de commissaris van de koning en de
vertrouwenscommissie dat zij mij hebben voorgedragen. Ook al is er sprake van
tijdelijkheid; ik vind het toch van belang om mij voor u en voor Velsen in te zetten op een
manier die bij mij, maar naar ik hoop ook bij Velsen past.
Hoewel ik niet uit het gesprek met de vertrouwenscommissie mag klappen, kan ik u
zeggen dat het feit dat ik een doener ben, aan de orde is geweest. En ik heb het idee
dat het iets is wat goed bij Velsen aansluit. U krijgt met mij een enthousiaste, betrokken
bestuurder die graag in goede harmonie met college en raad aan de slag gaat en niet
snel terugdeinst voor zaken. U hebt daarover in de lokale pers, geloof ik, al iets kunnen
lezen. Ik hoop met het college en de raad op de ingeslagen weg voort te kunnen gaan.
Velsen is voor mij niet helemaal onbekend. Menig jaar geleden ging ik naar de sluizen
om het boeiende schouwspel tot mij te nemen, maar uit mijn bestuurlijke periode in
Diemen ken ik Velsen binnen het verband van de Metropoolregio Amsterdam waartoe
ook Diemen behoort. Het water van het Noordzeekanaal vloeit door in het Amsterdam
Rijnkanaal waarvoor Diemen voor een deel verantwoordelijkheid draagt en waarvoor
dus ook calamiteitenplannen moesten worden gemaakt.
Als tweede Diemense vrouw na Anneke van Dok, die ook na Diemen in Velsen kwam,
hoop ik op een constructieve samenwerking met college en raad waarin verbinding en
afstemming voor mij belangrijke instrumenten zijn.
Ik zie dat Velsen niet onder één noemer te vangen is. Zeer divers in wijken, buurten en
bedrijvigheid, in problematiek en in dossiers. Dat levert zeker vele uitdagingen op. Ik wil
zoveel mogelijk doorgaan met bestaand beleid waarbij de uitrol van de Visie op Velsen
2025 en de regionale samenwerking hoofdthema's zijn. Goed ook om te zien hoe de
raad en het college impulsprojecten hebben benoemd om een vliegwieleffect te
bewerkstelligen voor wat betreft de uitrol van die Visie. Deze Visie en de daarbij
behorende Strategische Agenda en de impulsprojecten vormen een mooie harmonie
met elkaar om verder te bouwen aan de toekomst van deze veelzijdige gemeente.
De overheid maakt een spannende fase door. We zijn door de transities van derde
overheid tot eerste overheid geworden. Nog dichter bij de samenleving, bij burgers, bij
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De transformatie in het sociale
domein vergt van ons dat wij meer horizontaal gaan werken en meer van buiten naar
binnen in plaats van andersom.
De overheid is geen bolwerk. Zeker de gemeente moet een partner in het krachtenveld
zijn. En daarbij zijn omgevingsbewustzijn en omgevingsbewust werken, transparantie,
korte lijnen en partnerschap gemeengoed. Deze ontwikkeling zal zich doorzetten,
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waarbij de inzet van nieuwe vormen van contact en nieuwe media steeds groter zullen
worden.
Velsen heeft de luiken open gegooid met de totstandkoming van de Visie 2025,
Kennisrijk Werken in Velsen, haar rol in de Metropoolregio Amsterdam en in de regio.
En laten we zeker Europa niet vergeten. Het gaat niet alleen om lokale belangen, maar
ook om regionale agenda's die een steeds grotere rol spelen. In dat verband draag ik
graag bij aan de voortgang van de Strategische IJmondagenda.
Ik zal me inzetten om de belangen van Velsen te behartigen. Ook zal ik de bewoners bij
jubilea en dergelijke opzoeken. Met de wethouders heb ik afgesproken dat ze me
inwijden in de wijken waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Velsen heeft met de maakindustrie een krachtige, economische sector: Tata Steel, de
visserij, de ferry en de cruisevaart. Dit vereist een voortdurend samenspel om
werkgelegenheid te behouden. Innovatie en duurzaamheid zijn hierbij sleutelbegrippen.
Ik verheug me erop om met u als raad te werken aan een bloeiende toekomst voor
Velsen in een uitdagende omgeving. Ik geef u de gelegenheid om te proeven van de
Diemense eendjes.
Dank u wel.
Applaus
De voorzitter: Mij wordt ingefluisterd dat ik mevrouw Eggermont het woord mag geven.
Mevrouw Eggermont: Dank u wel voorzitter. Wij hebben hier in Velsen een lief- en
leedpot. Na de vergadering zal ik u uitleggen wat dit precies inhoudt. Wij zijn erg blij dat
u een tijd bij ons wilt komen werken. U noemt zich betrokken, enthousiast en actief. Dat
zijn wij ook als gemeenteraad. Daarom zijn we blij dat we een betrokken en actieve
burgemeester krijgen. We zien ook uit naar een goede samenwerking, een goede
verbinding met elkaar. U zei beneden al dat u de fracties wilt langsgaan. U bent van
harte welkom. Ik weet zeker dat ik dat namens alle fracties mag zeggen. Wij zien uit
naar een fijne, goede samenwerking. Ik wil u dan nu graag een bloemetje vanuit de liefen leedpot aanbieden. Straks ga ik vertellen wat deze lief- en leedpot is.
De voorzitter: Dames en heren, 'wat voor vergadervoorzitter ben je?', vroeg zojuist
iemand mij. Ik zei: wacht het maar af. En dat gaan we nu dus doen.
Ik heet u welkom in uw eigen vergadering en ik dank u voor de warme woorden en het
warme welkom dat ik van u gekregen heb. Natuurlijk ook voor de mooie bloemen.
We zijn nu toe aan het actualiteituurtje.
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ACTUALITEITENUURTJE
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
De voorzitter: ik heb twee personen aangemeld gekregen die zich tot ons willen richten.
Dat zijn mijnheer Emiel Webbe en mevrouw Werleman.
Ik wil de heer Emiel Webbe, voorzitter van het wijkplatform IJmuiden-Zuid, graag het
woord geven. Hij spreekt over de reconstructie van de Lange Nieuwstraat,
U krijgt 2 minuten, moet ik u zeggen.
De heer Emiel Webbe: Dank u wel. Goedenavond. Mijn naam is Emiel Webbe. Ik
spreek namens het wijkplatform IJmuiden-Zuid
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Allereerst wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om de nieuwe burgemeester
namens de Wijkplatforms Velsen welkom te heten in onze gemeente. Ik hoop u
vanavond te kunnen laten zien dat wij als wijkplatform actief proberen deel te nemen
aan de burgerparticipatie binnen de gemeente.
Op 24 oktober 2014 zat ik ook op deze plek. Ik heb u toen aandacht gevraagd voor de
uitvoering van de reconstructie van de Lange Nieuwstraat. Ons advies was, onder
andere, om tijdens deze werkzaamheden een omgevingsmanager aan te stellen en een
BLVC-plan op te stellen.
Naar aanleiding hiervan hebt u op 6 november 2014 unaniem een motie aangenomen
waarin u het college verzoekt om te onderzoeken of de voorgenomen maatregelen
tijdens de uitvoering van de reconstructie kunnen worden aangescherpt in een BLVCplan.
Op 28 mei 2015 is er een informatiesessie gehouden over deze motie. Tijdens deze
sessie heeft het projectteam aangegeven dat zij een BLVC-plan en een
omgevingsmanager niet nodig achtten bij een project zoals de reconstructie van de
Lange Nieuwstraat. De in een BLVC-plan genoemde maatregelen zouden in het bestek
van de aannemer worden verwerkt. Toen is afgesproken om na de uitvoering van de
werkzaamheden een evaluatie te houden om te bekijken of de uitvoering van de
voorgenomen maatregelen voldoende zijn geweest.
Vorige week op 1 september is er een inloopbijeenkomst geweest in de Burgerzaal van
het gemeentehuis. Hier hebben het projectteam van de gemeente Velsen en de
medewerkers van de aannemer BAM/Infra Wegen een toelichting gegeven op de
uitvoering van de eerste twee fasen van de reconstructie die aanstaande maandag 14
september zal starten. Omwonenden van de eerste fase zijn door middel van een
bewonersbrief van de aannemer en een nieuwsbrief van de gemeente Velsen op de
hoogte gesteld van de voorgenomen werkzaamheden.
Wij zijn blij verrast dat de aannemer heeft ingezien dat de impact van deze
werkzaamheden op de omwonenden dusdanig groot zijn, dat hij alsnog besloten heeft
om een omgevingsmanager aan te stellen. Deze omgevingsmanager is direct
aanspreekbaar voor de omwonenden. Hij zal zich bezighouden met het signaleren van
problemen die de omwonenden zouden kunnen ondervinden. Hij zal in overleg met hen
een goede oplossing proberen te realiseren.
De aannemer gaat ook een omgevingspanel oprichten. Dit panel zal periodiek worden
gevraagd of het overlast ondervindt en wat daar aan gedaan zou kunnen worden. Ook
zal er per fase een evaluatie worden gemaakt om de verbeterpunten mee te nemen
naar de volgende fasen.
Wij, het wijkplatform IJmuiden-Zuid, willen u langs deze weg bedanken voor de
bereidheid u te verdiepen in de signalen die wij hebben gegeven en aan te sturen op
een mogelijke verbetering. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een goede verbeterslag zal
zijn binnen de gemeente Velsen.
Tot slot wil ik u nog vragen om in de komende periode de uitvoering van de
werkzaamheden nauwkeurig te blijven volgen. Ook aan het einde van het project zal er
een evaluatie opgesteld moeten worden. Hierdoor zullen de inspanningen die we tot nu
toe samen hebben gedaan niet verloren gaan, maar een belangrijke verbetering kunnen
vormen voor de leefbaarheid in de gemeente Velsen.
Ik dank u voor uw aandacht en wens u een prettige voortzetting van deze vergadering.
De voorzitter: Dank u wel. Ik zal even kijken of er raadsleden zijn die vragen hebben.
Blijft u dus even zitten alstublieft.
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Mijnheer Stam, mijnheer Van Deudekom en mijnheer Diepstraten. Mijnheer Stam, ga
uw gang.
De heer Stam: Dank u wel voorzitter.
Mijnheer Webbe, ik ben bijzonder blij verrast met het verhaal dat u hier vanavond doet.
Ik heb het idee dat datgene wat u al lang bepleit alsnog handen en voeten begint te
krijgen. Het is nu inderdaad een zaak van afwachten, evalueren en kijken hoe het
allemaal verloopt.
Ik maak me echter een beetje zorgen over dat omgevingspanel. Op wat voor manier
komt zo'n omgevingspanel bij elkaar? Hebt u enige indicatie of er mensen genoeg zijn
die daarin willen zitten? Ik ken de scepsis van de mensen in het algemeen. Zo van:
daar hoef ik niet in, want ze doen er toch niks mee. Ik ben benieuwd naar dat stukje, dat
echt van belang is om dit BLVC- verhaal goed van de grond te krijgen. Als u hier een
antwoord op hebt, zou ik dat graag van u horen.
De voorzitter: Dank u mijnheer Stam. Mijnheer Webbe, aan u het woord.
De heer Webbe: Ik heb over dat omgevingspanel gesproken met de
omgevingsmanager en de projectbegeleider van de gemeente Velsen. Ik ben zelf niet
een direct-omwonende, maar als voorzitter van het wijkplatform heb ik gevraagd of ik
me daarvoor mag inschrijven. Dat is gebeurd. Ik hoop dus onderdeel te mogen
uitmaken van dat panel. Ik heb wel het idee dat er nog weinig reactie gekomen is op het
verzoek dat door de aannemer is gedaan. Ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn
die, ik zal niet zeggen schuw, maar voorzichtig zijn om zich te laten horen. Mensen
hebben namelijk niet het idee dat er in het verleden naar ze geluisterd is. Dat is
natuurlijk een beetje de tendens. Onder andere door het aanstellen van een
omgevingsmanager willen we dat doorbreken. Ik hoop dat er voldoende gegadigden
zijn. Hierbij wil ik een beroep doen op de omwonenden zich hiervoor aan te melden,
want ik denk dat dit de mogelijkheid is om gezamenlijk te laten zien dat het wel kan. Ik
denk dat alle partijen dit nog niet hebben ingezien. Dus als bewoners moeten we deze
kans met beide handen aanpakken en daarbij hopen dat iedere nieuwe fase weer een
verbeterslag is.
De voorzitter: Dank u wel. Een mooie rol voor de wijkplatforms. Mijnheer Van
Deudekom, probeer uw vraag scherp en kort te houden.
De heer Van Deudekom: Oké, dank u wel voorzitter. Mijnheer Webbe, u hebt het over
het contact met omwonenden. We hebben daar echter ook veel winkeliers; worden zij
er ook bij betrokken?
De voorzitter: Mijnheer Webbe?
De heer Webbe: Ik richt me als wijkplatformvoorzitter met name op de bewoners. De
winkeliers hebben hun eigen platform, de winkeliersvereniging. Het is voor mij dus heel
moeilijk om me daarvoor hard te maken. Ik weet wel dat er overleg is geweest. Ik weet
ook dat er winkeliers zijn die daar moeite mee hebben. Ook tijdens de
inloopbijeenkomst werd er kritisch gereageerd. In het voortraject zijn er mogelijkheden
geweest om dit soort zaken met elkaar te bespreken. Zoals ik nu de stemming aanvoel,
denk ik wel dat het de doelstelling is om met de winkeliers in overleg te gaan en naar
oplossingen te zoeken. We moeten natuurlijk met zijn allen in overleg. Ik hoop van wel,
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maar ik voel ook dat de winkeliers er wat moeite mee hebben. Uiteraard worden hun
omstandigheden enigszins verstoord, dus ik snap hun kritiek wel. We moeten
gezamenlijk ergens naar toe. Ik hoop dat het opgelost wordt.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Webbe. Mijnheer Diepstraten?
De heer Diepstraten: Dank u wel voorzitter. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken
om de heer Webbe te bedanken dat hij op deze plek zijn waardering uitspreekt voor
deze raad, zoals ik heb begrepen. Dat horen wij niet vaak. Wel als er iets niet goed is of
als de mensen iets anders willen. Dat waardeer ik en ik wil mijnheer Webbe vragen ons
vooral op deze manier positiefkritisch te blijven benaderen.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Diepstraten. Ik denk dat dit in ontvangst genomen
kan worden. Dank u wel mijnheer Webbe.
Dan wil ik nu mevrouw Werleman van de stichting Saffier aankondigen. Ook u hebt 2
minuten. Ga uw gang.
Mevrouw Werleman: Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Welkom, en heel veel
succes in IJmuiden, de gemeente Velsen.
Dames en heren, goedenavond. Een beetje onbekend voor u, maar voor anderen
welbekend. Mijn naam is Janine Werleman, oprichter van de stichting Saffier. Daarvoor
ben ik vanavond echter niet gekomen. Ik ben gekomen als kleine zorgaanbieder. Als
Awbz-zorgaanbieder – Awbz heeft nu u een andere naam – ben ik de laatste tijd heel
vaak op en neer gereden om me hard te maken voor de kleine ondernemers, voor de
kleine zorgaanbieders.
De kleine zorgaanbieders maken op dit moment een moeilijke doorstart bij de
gemeenten. Als kleine zorgaanbieders is het een stuk moeilijker. Je moet echt je best
doen, hard vechten om daar te zijn en je producten te kunnen verkopen. Wij als kleine
zorgaanbieders bieden niet alleen onze producten aan, maar we brengen ook
diversiteit. We brengen vernieuwing, een andere deur, een uitdaging. Als wij als kleine
zorgaanbieders de grotere broers en zusters in de zorg tegenkomen, is het soms heel
moeilijk om samen te werken. Samenwerking betekent: samen doen, zoals mevrouw
hier al zei. Het is een samenspel van organisaties met elkaar. Dit betekent dat je unieke
krachten met elkaar gaat bundelen, je deskundigheid en je unieke meerwaarde. Soms
is het een probleem, om in dialoog met elkaar te blijven. Elkaar als gelijkwaardig te
blijven zien.
We benaderen de gemeente om onze unieke meerwaarde te laten zien. Wat wij kunnen
en wat we te bieden hebben.
Samenwerking betekent niet dat je elkaar iets gaat opleggen. Helemaal niet. We
kunnen de gemeenten en de grote zorgaanbieders niets opleggen. We kunnen alleen
maar zeggen dat we door de diversiteit die we met elkaar kunnen bieden een beter
product voor onze doelgroep kunnen brengen.
De diversiteit brengt multiculturele aspecten met zich mee. Dat kan ook betekenen:
andere problematiek en een andere aanpak. Dat moeten we in samenwerking met
elkaar kunnen doen.
Bedreiging is er ook bij. Samenwerking is er ook bij. Hoe gaan we het met elkaar doen?
Wat kan de gemeente daarin betekenen voor ons als kleine ondernemers, als moeder
en vader die hun kinderen in de gaten moeten houden en ze soms bij elkaar moeten
pakken? Om te bekijken hoe wij dit gezamenlijk kunnen doen.

6

We moeten elkaar zien als gelijkwaardige partners. Dat bevordert participatie en
acceptatie in de samenleving. Gelijke kansen, hoe klein die ook mogen zijn. Klein maar
krachtig, zeg ik altijd. Zorgaanbod kan en moet een weerspiegeling zijn van de
gemeenschap. Dat is waar ik voor pleit.
Ik nodig de gemeente uit om zich meer open te stellen voor kleine zorgaanbieders. Kijk
naar de mogelijkheden, kijk naar de diversiteit, kijk naar de meerwaarde en de
deskundigheid. Laten we met elkaar de krachten bundelen en daarmee iets doen voor
de doelgroep die wij allemaal willen dienen en waarvoor we iets willen doen.
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Werleman. Ik ga kijken of er raadsleden zijn die nog
vragen hebben. Mijnheer Çelik, mevrouw Dreijer, mijnheer De Winter en mevrouw
Staats. Het woord is aan mijnheer Çelik.
De heer Çelik: Dank u voorzitter. Ik heb een drietal vragen aan mevrouw Werleman.
Tegen welke problemen loopt u op?
Mevrouw Werleman: Het probleem waar wij als zorgaanbieders tegenaan lopen, is dat
de grote zorgaanbieders ons als een soort bedreiging ervaren. Het nieuwe zorgstelsel
brengt heel veel onzekerheden met zich mee. Het betekent dat je productie moet
maken, je moet scoren. Iedere kleine of grote zorgaanbieder is een bedreiging voor de
ander, terwijl we dat helemaal niet voor elkaar hoeven te zijn. Als we naar elkaar kijken
en zien wat de deskundigheid van de ander is, dan moeten we die bundelen. Dat is
waar wij als kleine zorgaanbieders voor pleiten.
In 2002 heeft het ministerie voor Volksgezondheid en Zorg ervoor gezorgd dat er een
nieuw aanbod van zorgaanbieders kwam. Dat betekende dat andere kleine
zorgaanbieders, als ze voldeden aan de eisen van het ministerie van Volksgezondheid
en zorg, ze ook de registratie konden krijgen. Maar hoeveel van ons zijn uitgenodigd bij
de gemeenten om te komen praten toen de nieuwe wet in werking ging? Heel weinig
van ons. Hoeveel van ons zijn uitgenodigd om te praten over onze deskundigheid? Ik
heb 38 jaar ervaring.
De voorzitter: Mevrouw Werleman, ik wil u even onderbreken. Mijnheer Çelik, misschien
kunt u uw tweede en derde vraag tegelijk stellen?
De heer Çelik: Op één vraag heeft mevrouw Werleman al geantwoord. Hebt u ook met
de wethouder gesproken om uw problematiek aan de orde brengen?
Mevrouw Werleman: Nou zeker, bij de vorige wethouder ben ik al op bezoek geweest.
Ik heb heel duidelijk laten weten dat zodra we weer actief zijn in Velsen ik zeker langs
zou komen. Ik ben al op bezoek geweest bij één wethouder. Bij de volgende zal ik
binnenkort langskomen. Zeker weten.
De heer Çelik: Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Dreijer
Mevrouw Dreijer: Dank u wel voorzitter. Als de gemeente contracten moet sluiten met
drie grote zorgaanbieders dan lijkt me dat voor de gemeente minder werk dan 30
contracten sluiten met 30 kleine zorgaanbieders. Tegelijkertijd heb ik ook wel eens
gehoord dat met name bij die kleine zorgaanbieders de overhead veel lager is en dat
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die bij grote zorgaanbieders soms wel oploopt tot 40%. Met andere woorden: dat is dus
geld dat niet direct aan de zorg wordt besteed. Kunt u daar iets over zeggen, kunt u die
cijfers bevestigen?
De voorzitter: Voordat we hier een hele bedrijfskundige discussie gaan voeren over
groot en klein, zou ik mevrouw Werleman willen vragen: probeer het kort te houden.
Dan ga ik ook kijken of de andere vragen elkaar misschien overlappen of dat ze
specifiek verschillend zijn.
Mevrouw Werleman: Zou u uw eerste vraag nog een keer willen stellen?
Mevrouw Dreijer: Ik kan het wel wat korter formuleren. U noemt als meerwaarde
diversiteit. Ik ben benieuwd hoe het zit met de kosten voor de gemeente.
Mevrouw Werleman: Als je kijkt naar de kleine zorgaanbieders en de kosten voor de
gemeenten dan ga ik terug naar de gemeente Rotterdam waarvoor we hebben gewerkt.
Daar zie je heel duidelijk dat bij de grote zorgaanbieders, net zoals u zegt, er heel veel
geld in de overhead gaat zitten. Bij kleine zorgaanbieders is dat wat minder. Je werkt
met korte lijnen, je werkt met kleine groepen deskundigheid en je levert op zeer korte
termijn zorg.
De zorg hoeft dus ook niet lang te duren. De kosten daarvan zijn dan ook stukken lager.
Ik wil hierbij ter afsluiting zeggen: waarom drie grote en niet 30 kleine? Ik geloof
overigens niet dat er 30 kleine zijn. De diversiteit en de gelijkwaardige participatie voor
iedere doelgroep is echter ook belangrijk.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Staats.
Mevrouw Staats: Er leeft bij mij nog steeds één vraag: welk probleem wilt u nu precies
voorleggen aan de gemeenteraad?
Mevrouw Werleman: Het probleem dat ik wil voorleggen is dat wij als kleine
zorgaanbieders ons soms niet gewaardeerd voelen. Het probleem is dat wij ook niet
betrokken worden in de besprekingen over het verdelen van wat er te verdelen is. Dat
wij niet uitgenodigd worden, terwijl wij wel degelijk uitgenodigd zouden moeten worden.
Dat je pas achteraf hoort: 'We wisten niet van jullie bestaan'. Nogmaals, het is geen
kritiek op de gemeente. Vanavond is mijn punt om de gemeente uit te nodigen om meer
naar ons te gaan luisteren en ons een beetje te betrekken bij het hele gebeuren rond de
zorg.
De voorzitter: Dank u. Mevrouw Staats, hebt u nog een vraag?
Mevrouw Staats: Ja, ik hoor steeds 'wij'. Ik zou heel graag willen weten hoe groot die
groep 'wij' is. Ik denk dat wij als gemeente vaak kijken naar het grote geheel. Iedereen
wil natuurlijk gehoord worden, maar ik wil wel weten hoe groot die groep is.
Mevrouw Werleman: Van de groep van kleine zorgaanbieders in de gemeente Velsen
heb ik 3-4 partners gesproken die ditzelfde probleem ondervinden. Ik vind dat wij onze
krachten moeten bundelen om gezamenlijk te kunnen praten met de gemeente.
De voorzitter: Mevrouw Poen?
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Mevrouw Poen: Ik heb een heel andere vraag. Wat verwacht u eigenlijk van de raad?
Wat is uw vraag aan ons?
Mevrouw Werleman: Ik zit hier opdat de raad weet wat daar allemaal speelt. Als we
straks bij de desbetreffende wethouders zitten, weet deze raad dat wij als kleine
zorgaanbieders er zijn. Dat we eindelijk de stoute schoenen hebben aangetrokken om
onze problemen op de kaart te zetten waardoor u weet wat er leeft onder ons.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer De Winter.
De heer De Winter: Dank u voorzitter. Mevrouw, ik waardeer dat u opkomt voor uw
branche, voor de hoek waaruit u vandaan komt. U weet ongetwijfeld dat we in Velsen
met een zachte landing werken. Dit betekent dat de contractbesprekingen nu opgestart
worden of opgestart zijn, of in de komende tijd worden. Daar vandaan is uw signaal
duidelijk vandaag. U hebt een pleidooi gehouden om ook aan u te denken. Als raadslid
zal ik dat onthouden. Dat wil ik even meedelen.
Ik wil u het volgende vragen: u hebt het constant over 'we brengen vernieuwing, we
brengen diversiteit'. Kunt u iets vertellen over die diversiteit? Waar onderscheidt die
diversiteit zich dan in vergeleken met die van een grotere aanbieder?
Mevrouw Werleman: Die diversiteit bestaat hierin dat wij met met verschillende
deskundigheid werken. Ons team bestaat uit mensen van verschillende doelgroepen
waardoor het zeer laagdrempelig is voor cliënten om ons te benaderen. Wij weten die
doelgroep te benaderen en te behouden. Daar zit onze diversiteit in. Ook de kennis en
de deskundigheid van meerdere culturen bij elkaar. Het is niet zo dat we
migrantenhulpverlening bieden, maar we bieden hulp voor iedereen. Het moet een
weerspiegeling zijn van onze gemeenschap. Daar zit de differentiatie in.
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Werleman, en dank u wel raadsleden.
We zijn toe aan het vragenuurtje voor raadsleden. Ik heb begrepen dat mijnheer Korf
een vraag heeft, ga uw gang.
De heer Korf: Dank u wel voorzitter. In de afgelopen maand is IJmuiden tot twee keer
toe in verband gebracht met de vondst van mensen die illegaal toegang wilden krijgen
tot Nederland of Engeland via IJmuiden. Ik heb een vraag in drie delen. Ik ga ze alle
drie stellen, dan kunt u ze in één keer overkoepelend beantwoorden.
 Heeft het college contact met de betreffende instanties van de rijksoverheid om
een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen? En wat is de rol van de gemeente
hierin?
 Nog niet zo lang geleden hebben wij de Kadernota Lokaal en Integraal
Veiligheidsbeleid vastgesteld. Mensen die illegaal Nederland willen
binnenkomen, worden in hierin niet genoemd. Is het college voornemens
hiervoor beleid te ontwikkelen?
 De media, het stond ook vandaag weer in de krant, spreken van een
aanzuigende werking omdat IJmuiden erg gemakkelijk toegankelijk is, een
gemakkelijke ingang. Gaat het college hieraan iets doen?
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Korf. U begrijpt dat dit een vraag is die voor mij
bedoeld is. Die zal ik dus ook beantwoorden, maar daarvoor heb ik wat hulp uit dit huis
nodig. We zijn er niet helemaal in geslaagd om dat nu voor elkaar te krijgen.
Ik ga er een paar dingen over zeggen, want het is mij natuurlijk ook via de media ter ore
gekomen. Ik heb wel begrepen dat de aanzuigende werking waarvan u spreekt wat
IJmuiden betreft eigenlijk veel minder is dan gedacht wordt.
In dit huis gaan we voor u natuurlijk nog een antwoord dichten. Dat wil ik u graag
schriftelijk toesturen. Ik kan u wel vertellen dat aanstaande maandag er een
bijeenkomst is van de gezagsdriehoek. En daar komt dit onderwerp zeker ook aan de
orde. Dus dan kan ik daar even informeren naar de verdere stappen regionaal gezien.
Hierbij wil ik het laten. Dank u wel.
03
VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
De voorzitter: Ik heb begrepen dat de heer Korf een voorstel van orde heeft gedaan om
agendapunt 06 naar voren te halen. Tegelijkertijd zou ik u willen voorstellen om dat niet
te doen, omdat we al zo snel toe zijn aan agendapunt 06 dat we die verandering niet
hoeven aan te brengen.
De heer Korf: Correctie, voorzitter, het ging niet zozeer om het naar voren halen van het
onderwerp, want inderdaad, na de twee gangbare onderwerpen is het het
eerstvolgende. Het ging om een toelichting van de wethouder.
De voorzitter: Bij agendapunt 06.
De heer Korf: Prima, dank u.
04

VASTSTELLEN NOTULEN EN BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 11
JUNI EN 18 JUNI (VOORTGEZET OP 25 JUNI) 2015
De voorzitter: Er zijn geen voorstellen tot wijziging gekomen. Hiermee stel ik notulen
en besluitenlijst vast van de raadsvergaderingen op 11, 18 en voortgezet op 25 juni
2015.
05
LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN
De voorzitter: Ik stel voor om, met uitzondering van punt 16, akkoord te gaan met de
afhandeling zoals is voorgesteld. Kunt u daarmee akkoord gaan?
De heer Diepstraten bij interruptie: Het gaat, onder andere, over de brief onder nummer
16. We zouden het op prijs stellen als we daar een afschrift van krijgen. En ook van de
brieven 17, 18 en 19. Die zijn dan wel aan het college gericht, maar wij willen graag een
afschrift van de reactie van het college.
De voorzitter: Voor brief 16 is het sowieso geen punt. Wat betreft 17,18 en 19 lijkt het
me mogelijk dat u een afschrift kunt krijgen van de antwoorden van het college.
Akkoord? Ja. Dank u wel.
Mijnheer Stam? Ga uw gang.
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De heer Stam: Ik heb op het ogenblik de volgorde niet voor me, maar ik heb er ook
twee brieven uitgehaald waarvan ik graag de antwoorden zou willen zien. Dat betreft de
brief van GL Holding BV inzake het ontwerpbestemmingsplan van Velsen-Noord. Dat
gaat over een milieucategorie.
De voorzitter: Welk nummer?
De heer Stam: Sorry, ik heb het overzicht niet bij me.
De voorzitter: Nummer 6.
De heer Stam: Het lijkt wel of er een soort koehandel ontstaat in milieucategorieën. Ik
zou graag de zienswijze van het college daarop willen zien.
Het tweede is een heel positief verhaal. Er is iemand die het initiatief neemt om wat
woningen neer te zetten in Velsen-Noord. Dat is mevrouw Koster. Ook dit briefnummer
weet ik niet. U zegt nummer 7. Daarvan zou ik ook graag het antwoord willen zien.
Tot zover, dank u wel.
De voorzitter: Dat zeg ik u toe. Mogen we de rest dan afhandelen? Ja. Dank u wel.
06
ESTHETISCH PROGRAMMA VAN EISEN NIEUWE ZEESLUIS IJMUIDEN
De voorzitter: Ik wil wethouder Vennik uitnodigen om u eerst
nog het een en ander te laten weten alvorens u dit agendapunt gaat bespreken.
Wethouder Vennik: Dank u voorzitter. Ik begrijp dat er vragen circuleren over wat
nu precies de plek is van dit esthetisch program van eisen. Eigenlijk moeten we dat
doen om een soort vacuüm op te vullen. We hebben namelijk te maken met een oude
welstandsnota waarin de kwaliteit in het gebied rond de sluizen in onze ogen
onvoldoende geregeld is. Er is ook een nieuwe welstandsnota die echter nog niet
vastgesteld is, terwijl het in de verwachting ligt dat de aannemer vanaf september met
omgevingsvergunningen gaat komen. Die zullen dan wel beoordeeld moeten worden.
Vandaar dat wij met dit Esthetisch programma van eisen proberen de beeldkwaliteit
beter op papier te zetten, zodat het daarmee ook goed toetsbaar is op het moment dat
de omgevingsvergunningen worden aangevraagd.
Nu is het zo dat in het kader van het overdragen van bevoegdheden – het gaat om een
limitatief aantal bevoegdheden waarbij de provincie het bevoegd gezag is. Ook wat het
zogenoemde provinciale inpassingsplan betreft – er een aantal zijn die exclusief
voorbehouden zijn aan de raad. Zoals het welstandsbeleid. Door dit als raad vast te
stellen om zo een extra kader mee te geven. Hiermee hebben we straks, als er
eventueel zaken toegevoegd worden op het gebied van technische installaties die een
bepaalde beeldkwaliteit hebben, een helder afwegingskader. Dit is eigenlijk de reden
waarom we dit zo doen.
De voorzitter: Zijn er vragen naar aanleiding van het betoog van de wethouder?
Mijnheer Diepstraten. Ga uw gang.
De heer Diepstraten: Dank u wel voorzitter. Ik vraag me af. Het is een bevoegdheid van
de raad en ik doe niets af aan het plan of aan die nota. We hebben er echter nog niet
over kunnen praten. Dan vraag ik me af wat nu onze rol is, onze verantwoordelijkheid
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die wij hiermee nemen zonder dat wij daarover met elkaar hebben gesproken. Ik heb uit
de stukken al een beetje opgemaakt dat het een voorstel is van de provincie. Maar
misschien zie ik dat verkeerd.
Wethouder Vennik: De rol van de raad is inderdaad zodanig, dat u nu in de positie bent
om er iets over te zeggen. Daarbij gaan wij er vanuit dat we met deze toelichting de
zaak goed onderbouwen en dat we hiermee juist de kwaliteit van het sluizenproject
borgen in plaats van tekortdoen.
De voorzitter: Ik denk dat dit helder is. Is er behoefte aan stemverklaringen? Nee. Is er
behoefte aan een aparte stemming? Niet. Dan is dit programma vastgesteld.
07

VERNIEUWING ACHTERVANGOVEREENKOMST MET HET
WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW (WSW).
De voorzitter: Zijn hiervoor stemverklaringen gewenst? Niet. Dan is ook deze
overeenkomst unaniem vastgesteld.
08
WIJZIGING REGLEMENT VAN ORDE RAAD EN RAADSPLEIN VELSEN
De voorzitter: Zijn er stemverklaringen voor deze wijziging? Niemand. Dan wil ik het
voorgestelde besluit om artikel 8, lid 1 van het reglement van orde met ingang van
januari aanstaande niet van toepassing te verklaren en de raadswerkgroep
Vergadersysteem te verzoeken met een nieuw artikel 8, lid 1 te komen, bij dezen vast te
stellen. Dank u wel.
09
SLUITING
De voorzitter: Dames en heren, als we het altijd zo kort doen, dan hebben we veel tijd
over voor eveneens belangrijke zaken.
Ik sluit de vergadering en nodig u uit om u nog even te ontmoeten en na te praten in het
bedrijfsrestaurant.
Dank u wel.
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