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DE VERGADERING WORDT OM 23.00 UUR GESCHORST TOT 25 JUNI 2015, 19.30 UUR
01
OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond. Dit is een bijzondere raadsvergadering. Ik neem
bij de opening toch maar de vrijheid om iets voor te stellen bij het vaststellen van de agenda
voor vanavond. Ik weet dat ik eerst agendapunt 02 moet doen en dan 03 enzovoorts. Ik zat me
af te vragen: stel ik ben een kijker thuis en ik zie een vergadering. En ik zie eerst de Algemene
Beschouwingen van de Perspectiefnota en vervolgens inhoudelijke onderwerpen gevolgd door
een reactie van het college op die Perspectiefnota. Is het dan nog te volgen? Voor u wel. Maar
voor de mensen thuis ook?
Daarom wil ik u voorstellen eerst even heel scherp naar de agenda te kijken. Eerst naar de
inhoudelijke punten die we kunnen behandelen, als daar geen moties of amendementen bij zijn.
Vanavond de volgorde bespreken en dan het blok doen van de algemene beschouwingen van
de Perspectiefnota, die u hier vanaf de katheder uitspreekt. Vervolgens kijken we naar het
moment van rust en pauze waarin het college zich even kan voorbereiden op de
beantwoording. Dan weten we dat we een schorsing hebben op weg naar 25 juni, wanneer we
het tweede deel van het debat over de Perspectiefnota voeren.
Dat gaan we aan u voorleggen. Laat het nu even bezinken. Als u zo direct daarmee kunt
instemmen, hoor ik dat graag.
Vanaf nu zal ik me weer netjes houden aan de opening en de mededelingen. De opening is
hiermee geschied.
Ik weet dat er een paar raadsleden afwezig zijn: de heer Van Ikelen van Velsen Lokaal, en de
heer Kappen van de LGV. Zij zullen er wel bij zijn op 25 juni.
Ik hoef u alleen maar te herinneren aan artikel 54 van het reglement van orde en u weet wat u
moet doen met uw telefoon en alle andere communicatiemiddelen die bij u hebt. Ik zal dus niet
in herhaling vallen.
Hiermee is agendapunt 01 geschied.
02

Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
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De voorzitter: Er hebben zich geen inwoners aangemeld om in te spreken.
Dan nu het vragenhalfuurtje van de raadsleden. Uiteraard heb ik artikel 18 van het reglement
van orde dat u hebt opgesteld op 1 september 2012, er weer even op nageslagen.
Het reglement luidt zo:
1. Het raadslid op een vraag wil stellen.
2. De portefeuillehouder antwoordt namens het college.
3. Een kórte reactie van de vragensteller.
4. Einde!
Dan hebben we dat onderwerp gehad. Zo behoor ik het te behandelen en zo zal ik het
vanavond ook behandelen. Daarna gaan we verder met het vaststellen van de agenda met het
voorstel dat ik u aan het begin heb voorgelegd.
Laat ik nu beginnen met het vragenhalfuurtje van raadsleden.
Mijnheer Diepstraten, u hebt een vraag. Aan u het woord.
De heer Diepstraten: Dat is correct voorzitter. Dank u wel.
1. Dit afgelopen weekend is vanaf vrijdagavond 12 juni tot en met maandag 15 juni de
Parkweg in Velsen-Zuid afgesloten geweest in oostelijke richting wegens
werkzaamheden. Als gevolg van deze afsluiting en de samenloop met Beeckestijn Pop
is er op zaterdag 13 juni een grote verkeerschaos ontstaan in IJmuiden, Velsen-Zuid,
Driehuis en Santpoort-Noord. In antwoord op raadsvragen van D66Velsen stelt het
college: bij de planning van de werkzaamheden aan de Parkweg is geoordeeld dat het
beschikbare wegennet het aanwezige verkeer tijdens de werkzaamheden gelijktijdig met
Beeckestijn Pop op een acceptabele wijze kan verwerken.
Mijn vraag is: is het
college het met Velsen Lokaal eens dat het beschikbare wegennet het aanwezige
verkeer gedurende die zaterdag niet op een acceptabele wijze heeft kunnen verwerken.
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe heeft het college dan eerder tot een ander oordeel
kunnen komen? We hebben geconstateerd dat in de loop van de zaterdag extra
maatregelen zijn genomen als gevolg van enige meldingen op de social media.
2. Mijn tweede vraag is: waarom heeft het college niet op voorhand zorggedragen voor
voldoende verkeersregelaars?
3. Mijn uiteindelijke vraag is: hoe gaat het college dit in het vervolg voorkomen?
De voorzitter: Duidelijke vragen. Wie spreekt er namens het college? Wethouder Bal.
Wethouder Bal: Dank u voorzitter. De verkeersdrukte naar aanleiding van onder andere de
werkzaamheden in de gemeente Velsen betreft het afzetten van de Parkweg. Overigens moet ik
concluderen dat het achteraf wel effect heeft gehad omdat men nu wat sneller kan doorrijden.
Op enig moment moet het besluit genomen worden en moet het afgestemd worden met derden.
In dit geval is dat met name Rijkswaterstaat geweest. En met name ook met andere
wegbeheerders in de regio, omdat er sowieso al planningen staan tot herstelwerkzaamheden.
Dat is dus op elkaar afgestemd en daar is dit weekend uitgekomen. Op enig moment moet je
het besluit nemen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Er is ook overleg geweest met het bestuur van Beeckestijn Pop. Dat heb ik zelf nog op de
vrijdag en zaterdag in de week daarvoor opgepakt, om dat met elkaar uit te werken. Toen
achtten wij het verantwoord om door te zetten en het verkeer te geleiden. We hebben de
afspraak gemaakt dat er in gegrepen kon worden, mocht de drukte toenemen. Er stond een
aantal verkeersregelaars ingeschakeld voor het geval ze moesten optreden. Op voorhand was
in overleg met het bestuur van Beeckestijn Pop een aantal verkeersregelaars op bepaalde
punten geïnstalleerd.
Het hele verhaal overziende, hebben we gedacht dat het verantwoord was om de
werkzaamheden op het kruispunt in het weekend in goed overleg met het bestuur van
Beeckestijn Pop uit te kunnen voeren.
Achteraf is er toch nog een aardige spits ontstaan. Het terrein van Beeckestijn Pop was ook
naar de mening van de organisatoren goed bereikbaar. De wijze waarop men uit IJmuiden
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moest komen, liep nogal vast. Toen is ook gebruik gemaakt van de piketregeling om extra
verkeersreglement in te schakelen.
U haalde het aan: sociale media. Ik had dan wel geen piket, maar ik volgde het wel. Ik kon toen
ook constateren dat er stroming in het verkeer kwam en dat er adequaat werd opgetreden door
de organisatie en door onze piketambtenaren op dat moment. Ik blijf erbij: je moet een keuze
maken en die keuze is op dit weekend gevallen. Dit was al ingepland in verband met andere
wegwerkzaamheden in de regio.
Voorzitter, ik denk dat ik zo de vragen beantwoord heb.
De voorzitter: Uitstekend. Daar ga ik terug naar de vragensteller. Mijnheer Diepstraten.
De heer Diepstraten: Dank u wel voorzitter. Ik snap wel dat de wethouder zegt dat dit het besluit
was en we dat we er niet meer van konden afwijken. Achteraf geeft u op raadsvragen van D66
aan dat u verwacht dat het wegennet het verkeer op een acceptabele manier zou kunnen
afwerken. Mijn vraag was: bent u het ermee eens dat het zo is gebeurd? Daar hebt u nog geen
antwoord op geven. Wij denken van niet. Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat, als er
wegwerkzaamheden zijn ingepland, er weer zo'n chaos ontstaat?
De voorzitter: Ik heb twee vragen gehoord. Geeft u daar antwoord op.
Wethouder Bal: In hoeverre je chaos kunt reguleren is natuurlijk een utopie. Ik ben er wel van
overtuigd dat op enig moment de zaak onder controle was en de verkeersafwikkeling op een
goede manier heeft plaatsgevonden.
Overigens, als er ergens in de regio wat gebeurt, kun je het sowieso niet voorkomen. Wij
hebben echter wel alle knoppen bij de hand om dit verder in te schakelen.
De voorzitter: Wethouder, bent u nu ook ingegaan op de vraag over de toekomst?
Wethouder Bal: Het is vanzelfsprekend. In de toekomst is het normaal dat zaken op elkaar
worden afgestemd. Als de vraag is: hoe wil je dit in de toekomst voorkomen? Welnu, er vindt al
afstemming plaats. En in overleg met de organisatoren van festivals wordt daar al bij de
vergunningverlening rekening mee gehouden. Daar is ook de evenementenkalender voor. Het is
ook afhankelijk van weersomstandigheden. In de winter kun je bepaalde calamiteiten krijgen in
verband met gladheid. In de zomer kun je drukte krijgen in het kader van een mooie zomerdag
wanneer iedereen naar het strand wil. Ik ben ervan overtuigd dat onze toegangswegen
toereikend zijn als mensen nog meer gebruik gaan maken van openbaar vervoer en de fiets.
De voorzitter: Dank u wel wethouder. Dan ga ik nu terug naar mijnheer Diepstraten voor de
afronding.
De heer Diepstraten: Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar ik ga niet de vergadering
traineren, want we hebben nog zoveel op de agenda. Ik kom hier echter nog wel een keertje op
terug.
De voorzitter: Dank u wel.
03
VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
De voorzitter: Dames en heren, nu ben ik eigenlijk aangekomen bij agendapunt 03. Ik heb u
hierover een voorstel gedaan. Ik neem u heel even mee voor de verheldering. De
agendapunten 04 en 05 kan ik niet behandelen. De notulen zijn nog niet gereed om allerlei
logistieke redenen. Bij de lijst van aan de raad gerichte brieven ligt geen afhandelvoorstel, dus
dit agendapunt kan ik niet in deze raad behandelen. Dus agendapunten 04 en 05 vervallen.
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We hebben ook met elkander afgesproken dat bij de agendaonderwerpen waarvoor
amendementen zijn ingediend, of die een logische verhouding met elkaar hebben, we die
vandaag niet bespreken.
Dit betekent dat
 agendapunt 08 waarvoor ik een amendement heb ontvangen: 'Impulsprojecten Visie op
Velsen',
 agendapunt 09 waarvoor aan het begin van deze vergadering een amendement is
ingediend door de fractie Beryl Dreijer over het 'Bestemmingsplan Spaarnwoude',
 agendapunt 12 over 'Jaarrekening en Jaarverslag 2014',
 hierin ligt een logisch verband met agendapunt 11 over 'De eerste Beslisrapportage',
niet in deze vergadering behandeld zullen worden, maar in de raadsvergadering van 25 juni. Dit
impliceert dat ik vanavond wél de agendapunten 07, 10 en 13 zal behandelen. Uiteraard maken
we tevens een begin met agendapunt 14.
Ik kijk rond of u in kunt stemmen met deze logica. Mijnheer Ockeloen.
De heer Ockeloen: Voorzitter, ik kan van harte instemmen met dit voorstel. Ik heb echter een
aanvullend voorstel: in theorie zou het zo kunnen zijn dat we voor de algemene beschouwingen
ongeveer een uur nodig hebben en dat het college zo snel is met de beantwoording dat we
ongeveer een half uur daarna klaar zijn met het deel van de Perspectiefnota dat we vandaag
willen behandelen. In mijn ogen zou het jammer zijn als we dan de rest van de avond niet
zouden gebruiken om met andere punten nog iets te doen. Mijn brainstormvraag is: zouden we
iets kunnen doen aan een eerste ronde van onderwerpen waarop een amendement is
ingediend, om zo veel tijd te winnen voor volgende week.
De voorzitter: Ik zie dat u vanavond een bui heeft van vergadertijger. Raadsleden, zullen we dit
op het moment bekijken waar we dan staan in de tijd? En dan het voorstel van mijnheer
Ockeloen wegen en kijken of we dat invoeren? Mag ik veronderstellen dat we het college dan
goed de tijd geven, niet 15 minuten maar 30 minuten om zich goed voor te bereiden op een
stuk verantwoording en om de zorgvuldigheid en de kwaliteit van deze vergadering naar
ongekende hoogten te brengen? Dat wenst u, dus dan gaan we dat zo doen.
Hiermee is de agenda vastgesteld.
Agendapunten 04 en 05 zijn opgeschoven naar de volgende vergadering.
Dan kom ik nu aan bij agendapunt 07
07

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADSLEDEN EN
COMMISSIELEDEN 2015
De voorzitter: U hebt dit geagendeerd als hamerstuk. Mag ik vragen of er stemverklaringen zijn?
Nee. Is instemming gewenst? Dat is niet het geval. Hiermee is deze verordening met algemene
stemmen aangenomen.
10
KUNSTENCENTRUM VELSEN
De voorzitter: Dit is de organisatie die kunstzinnige vorming in de gemeente Velsen verzorgt.
Het centrum geeft les in muziek, dans, theater en beeldende vorming en ondersteunt het
onderwijs. In 2011 is besloten tot een structurele bezuiniging van 155.000 euro op de kosten
van het Kunstencentrum Velsen.
Vanaf augustus 2011 heeft het Kunstencentrum Velsen diverse maatregelen getroffen om de
bezuinigingen binnen zijn organisatie in te vullen en te voldoen aan de veranderende vraag van
de markt. Het Kunstencentrum Velsen vraagt voor de omvorming van zijn organisatie en de
reorganisatiekosten een bijdrage van 250.000 euro voor de komende periode.
Dames en heren, u hebt dit geduid als hamerstuk. Wie wenst gebruik te maken van een
stemverklaring? CDA, ChristenUnie, D66Velsen, LGV, VVD. Voor een stemverklaring van 30
seconden start ik met de VVD. Gaat uw gang.
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De heer Van den Brink: Dank u wel voorzitter. Gisteren tijdens de behandeling in de carrousel
heeft de wethouder uitgesproken veel vertrouwen te hebben in het voorliggende plan. Wij
hebben dit plan zorgvuldig doorgenomen. We zijn heel blij met de uitspraak van de wethouder
dat hij er veel vertrouwen in heeft. Dus ook de VVD-fractie zal het voorliggende voorstel
steunen.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan het CDA.
Mevrouw Staats: Dank u wel voorzitter. Het CDA stemt graag in met het raadsbesluit, daar wij
het behoud van Kunsten in Velsen van groot belang vinden vanwege de uitdaging die het onze
jeugd biedt als tegenhanger van al die digitale spellen. Wij realiseren ons dat dit bedrag best
hoog is als bijdrage voor een reorganisatie en dat deze geen garantie biedt voor de toekomst.
We hebben er echter alle vertrouwen in dat het college ons per kwartaal goed op de hoogte zal
houden met betrekking tot de financiële situatie van het Kunstencentrum. Wij wensen het
bestuur veel sterkte toe om het Kunstencentrum ook voor de komende 60 jaar weer goed op de
kaart te zetten. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de LGV.
De heer Van Deudekom: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, kunstzinnige vorming is een
bouwsteen van de samenleving. Een rijke cultuur draagt bij aan het vestigingsklimaat en aan de
ontwikkeling van talenten binnen onze gemeente. Wij gaan akkoord met het voorliggende
raadsbesluit.
De voorzitter: Dank u wel. De ChristenUnie heeft het woord.
De heer De Winter: Dank u wel voorzitter. Alles afwegende stemt de ChristenUnie Velsen in met
het raadsvoorstel. De wethouder is gisteren duidelijk geweest in zijn betoog. Helaas zijn er geen
garanties voor de toekomst van het Kunstencentrum. De wethouder heeft echter zijn vertrouwen
uitgesproken in het bestuur van het Kunstencentrum. Wij gaan uit van zijn juiste beoordeling
Hierin wensen wij het Kunstencentrum Velsen heel veel succes met deze uitvoering.
De voorzitter: Dank u wel. D66Velsen.
Mevrouw Da Silva Marcos: Dank u wel voorzitter. Kunsteducatie is een belangrijk onderdeel van
het onderwijs. D66Velsen zal als onderwijspartij het raadsvoorstel steunen. Kunst en cultuur zijn
essentieel voor de samenleving. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een
spiegel voor. Wat sport is voor het lichaam, is kunst voor de geest. Wij stemmen in met het
raadsvoorstel.
De voorzitter: Dank u wel. Tot zover de stemverklaring. Dames en heren raadsleden, is
stemming gewenst? Dat is niet het geval. Dan concludeer ik dat het voorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
13
VERORDENING SAIL
De voorzitter: Ook dit agendapunt hebt u geduid als hamerstuk. Wie wenst gebruik te maken
van een stemverklaring? Niemand. Is stemming gewenst? Nee. Dan concludeer ik dat het
raadsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.
06
PERSPECTIEFNOTA 2015 VELSEN – ALGEMENE BESCHOUWINGEN
De voorzitter: Ik zal u even in herinnering brengen hoe we dit gaan behandelen.
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1. We gebruiken hiervoor de katheder. Op deze wijze bent u als woordvoerder tijdens uw
algemene beschouwing heel goed in beeld. Ik verzoek u uw sprekerspasje mee te
nemen.
2. U kent de spelregels: als we met elkaar discussiëren over de algemene beschouwingen
is er één woordvoerder per fractie. Interrupties zijn dan ook niet toegestaan.
3. U hebt in uw reglement spreektijden toegekend aan de verschillende fracties. Dit naar
aanleiding van de grootte van de fractie. Er is 5 minuten spreektijd voor de fracties
PvdA, CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Forza!, de fractie Beryl Dreijer en PWZ. 7
minuten spreektijd is er voor D66Velsen, Velsen Lokaal, VVD en LGV. Ik verzoek u zich
daar echt aan te houden.
4. U weet dat de volgorde van sprekers van de fracties bepaald wordt door loting.
5. De spelregels voor het indienen van moties en amendementen zijn u allen welbekend.
6. U weet ook dat de Perspectiefnota een inhoudelijk financieel kader is voor de begroting
van 2016, die later in dit jaar door u in de gemeenteraad zal worden behandeld. De
Perspectiefnota geeft een overzicht van beleidsontwikkelingen, prioriteiten en
voorstellen met financiële consequenties voor de komende jaren.
7. Het financieel perspectief laat zien dat er geen sprake is van een sluitende
meerjarenbegroting.
8. Ik breng ook even in herinnering de Meicirculaire. U weet dat de informatie uit de
Meicirculaire nog niet is verwerkt. De gepresenteerde trend moet dan ook als voorlopig
worden beschouwd en bestempeld.
Mijnheer de griffier, zie ik enige spelregel over het hoofd? Nee.
Dan gaan we starten met de algemene beschouwingen.
Als eerste is het woord aan de LGV.
De heer Kwant: Voorzitter, met deze Perspectiefnota kiest het college er wederom voor om op
een goede manier, stap voor stap te werken aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025 en
de bijbehorende Strategische Agenda.
Met de vijf Impulsprojecten wordt hier nog een extra zet aan gegeven. Dit onderschrijven wij.
Deze Perspectiefnota vormt het kader voor de uitwerking van de begroting 2016 en het
Meerjarenperspectief 2016.
Er zijn echter onzekerheden. Onder meer over de ontwikkeling van de Algemene Uitkering. In
het collegebericht van 11 juni 2016 bericht het college ons hierover. In de Meicirculaire wordt
aangegeven dat dit mogelijk in de komende jaren financieel opgevangen kan worden. Het blijft
dus koffiedik kijken. Het is moeilijk om voorstellen voor nieuw beleid in deze Perspectiefnota
aan te dragen. Onzes inziens gaat het in Nederland economisch beter. Het Rijk moet daardoor
meer geld binnenkrijgen als er geïnvesteerd gaat worden door investeerders. Dit zal zich
uiteindelijk moeten vertalen in meer geld dat naar de gemeenten zal moeten toestromen. Het
kan niet zo zijn dat het Rijk decentraliseert en meer taken bij de gemeenten neerlegt waarvoor
de gemeenten minder geld krijgen.
Voorstellen voor nieuw beleid blijven onzes inziens nattevingerwerk, aangezien deze financieel
onderbouwd dienen te worden. Wij verwachten dan ook, gezien de economische situatie, dat de
septembercirculaire positiever zal zijn, zodat de voorstellen voor nieuw beleid financieel gedekt
en onderbouwd kunnen worden. Wij hebben ons echter wel gebogen over de voorstellen nieuw
beleid, mits de septembercirculaire aangeeft dat het financieel gedragen kan worden.
De speerpunten in het Sociaal/maatschappelijk domein vragen veel aandacht. IJmondiaal is dit
goed opgepakt en de zachte landing is gerealiseerd. Wij dienen echter alert te blijven en de
budgetten goed te besteden. Als er onverwachte tegenvallers komen, dienen de IJmondraden
direct geïnformeerd te worden. Speerpunten in het domein van dienstverlening en
bedrijfsvoering zien wij graag aangevuld met een soepeler vestigingsbeleid en niet alleen met
flitsvergunningen.
Met betrekking tot de voorstellen nieuw beleid is onze prioriteitenlijst als volgt.
Ik ga eerst in op de punten waarmee wij problemen hebben.
Onder nummer 05: Programmamanager dienstverlening. Wij vragen ons af of er geen
combinatie gezocht kan worden in de voorstellen 05 en 07, waarbij de informatieanalist voor ons
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prioriteit heeft, omdat een betere informatiepositie van de gemeente de mogelijkheden vergroot
om proactief te handelen en snel te reageren. In de loop van dat proces kan een
programmamanager aangesteld worden.
Onder nummer 09: Toezicht. LGV constateert dat er nog geen terugkoppeling is geweest over
de eerder beschikbare gelden ten behoeve van, wat twee keer in de Perspectiefnota genoemd
wordt, Fabricius. Dit project wordt ook vermeld bij de autonome ontwikkeling. LGV vraagt zich af
waarom er nu weer extra geld voor drie fte’s structureel beschikbaar gesteld moet worden. Was
er bij het eerder beschikbaar gestelde budget geen rekening gehouden met het borgen van de
resultaten?
Onder nummer 10: Interne Auditor. Dit ligt ook in de lijn van het advies van de
Rekenkamercommissie. Primair moet de zaak intern op orde zijn. Dit zou eigenlijk door de
afdeling Control moeten worden uitgevoerd.
Onder nummer 17: Service desk Facilitair. Dit zou volgens LGV niet structureel moeten zijn,
maar eventueel voor drie jaar incidenteel. We kunnen ons in principe hier niet in vinden.
We zijn akkoord met Revolving Fund. Volgens LGV heeft dit een spin-off. Wij verwachten dat
hierdoor mensen gaan investeren.
We kunnen ons vinden in de overige punten. Maar er zal een amendement ingediend gaan
worden, opdat de zaak daarmee financieel gedekt zal worden. Daar zal de heer Ockeloen wel
mee komen.
Met betrekking tot het voornemen van het Recreatieschap Spaarnwoude om de wegen en
riolering in zijn gebied, voor zover deze binnen de gemeentegrenzen van Velsen liggen, over te
dragen aan Velsen, vraagt LGV zich af hoe de staat van onderhoud is van deze wegen en
riolering en of met de financiële bijdrage die door Velsen is verstrekt ook het nodige onderhoud
aan wegen en riolering is uitgevoerd.
Het doet LGV goed te vernemen dat er nog 1,4 miljoen euro in het Woonfonds zit. Wij hebben
dat altijd aangegeven, maar niet iedere fractie in deze raad was daarvan overtuigd. Gelukkig is
het nu boven water gekomen.
Er wordt rekening gehouden met structureel lagere huurinkomsten van de zaalhuur in de
accommodatie van het Polderhuis. LGV is van mening dat juist hier een goed
accommodatiebeleid op zijn plaats is.
LGV verwacht ook dat er op 1 januari 2016 nieuwe contracten afgesloten zijn met een
inzamelaar van het afval.
Wij verwachten van het college dat er alles aan gedaan wordt om de leegstand van de
winkelpanden die eigendom zijn van de gemeente aan de Lange Nieuwstraat te verhelpen. Wij
laten het over aan de creativiteit van de organisatie om dit op te lossen.
Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Kwant, dank u voor uw bijdrage. De volgende fractie die het woord krijgt
is D66Velsen.
De heer Wijkhuisen: Voorzitter, dames en heren, ik realiseer me enorm dat alles wat we
vandaag doen, en morgen en gisteren, in zekere zin de laatste keer is, sinds we de vorige week
hoorden dat Franc naar Almere gaat. Nu hebben we volgende week nog een laatste
raadsvergadering, dus wie weet wat we nog allemaal zullen beleven. We hebben nog een
afscheid en allerlei formele dingen, maar toch één ding. We troffen elkaar net bij de deur en je
was blij verrast dat ik de stropdas van Velsen omhad. Ik zag zojuist een collega die sinds een
jaar in de raad zit, kijken van, hé wat heb jij aan.
Deze stropdas hebben we gekregen van de burgemeester. Maar niemand draagt hem. Daarom
was je ook zo blij verrast, denk ik. Nou ja, je snapt het al Franc, als je in Almere een stropdas
koopt, neem dan je vrouw mee.
Applaus
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Kennelijk wordt dit gedeeld, voorzitter. Verder ken ik je als een man met een goede smaak.
Daarover wil ik ook niet discussiëren. Die stropdas blijft wel een euvel. Ik zal hem dan ook niet
meer omdoen, of misschien nog bij het afscheid. Ik wil dit echter niet beloven.
Dit ging toch niet af van mijn tijd, hoop ik. Ik moest dit toch even kwijt, want we zitten allemaal
nog na te shaken sinds vorige week.
Voorzitter, dit jaar is het ook weer een lastig proces geweest rondom de Perspectiefnota.
Evenals vorig jaar is er toch weer een gelijktijdigheid met de bespreking van de jaarstukken. Dat
maakt de besluitvorming toch wel tot een snelkookpan.
In de Perspectiefnota is het lastig om het perspectief duidelijk te schetsen onder dit
kabinetsbeleid. Enerzijds worden er afspraken met de VNG geschonden en anderzijds zijn de
circulaires van Binnenlandse Zaken een soort beurskoers, waardoor je slechts met grote
vrijheidsgraden kan begroten naar boven en naar beneden.
En daar loopt het megaproject doorheen van de decentralisaties die ook nog niet gestabiliseerd
zijn in financiële zin. Het is dezelfde rijksoverheid die ons als gemeente en norm in de weg zit
met maatregelen die sterk nadelig uitpakken voor de gemeentefinanciën. Niet in de laatste
plaats voor onze burgers. Het schatkistbankieren bijvoorbeeld kost elke lagere overheid
miljoenen euro's aan inkomstenderving.
Als je gewoon naar de realiteit kijkt in Velsen, zie je dat er ook nog eens een belasting is
bijgekomen op het storten van afval. 13 euro per ton. Hierdoor is de hele discussie over
lastenvermindering voor de burger ook weer in een heel ander daglicht komen te staan. Daar
kan de gemeente niets aan doen. Maar ze wordt er wel op aangekeken. Ook op andere
terreinen zien we dat de lastendruk verzwaard wordt. Ik kreeg laatst weer de
watersysteemheffing van Rijnland. U ook, en dat gaat maar door.
We hebben in het collegeprogramma kunnen lezen dat de lastendruk omlaag moet. Maar dan
moet er ook wel wat hulp zijn van andere overheden. Het wordt wel lastig, maar we zouden toch
het college willen vragen om nog eens goed naar de begroting te kijken in de komende periode
om te zien wat er wél mogelijk is.
Voorzitter, D66Velsen is van mening dat het college terecht stelt dat samenwerking, de
cocreatie, de Visie op Velsen met de strategische agenda nadrukkelijk als uitgangspunt wordt
genomen.
Het Sociaal/maatschappelijk domein en het ruimtelijk/economisch domein zijn ook in onze
optiek de belangrijkste speerpunten. Met name het Sociaal domein zal in de komende jaren een
hoofdrol spelen in de bestuurlijke en politieke context van Velsen, maar ook van de IJmond.
Voor ons als partij is het versterken van dat sociale domein nu echt een van de belangrijkste
opgaven in de komende periode.
Het lijkt ook de opmaat voor een verdere gedachtewisseling met de noorderburen. Op ambtelijk
niveau, maar naar wij verwachten, wellicht op termijn, ook op bestuurlijk niveau. Inmiddels zijn
echter ook aan de oostgrens belangrijke stappen gezet bij Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Zoals die gemeente altijd heeft gekozen voor behoud van kernen en dorpen en behoud van de
groene buffer, denken wij: dat past ons ook wel, want dat is toch ook in Velsen altijd het beleid
geweest. Wie weet waartoe dat gaat leiden.
Van fusies weer terug naar de Perspectiefnota. Voorzitter, D66 vindt het verheugend dat het
Meerjarenperspectief in ieder geval voldoende solide is, met alle mitsen en maren, om de
onvermijdelijke autonome ontwikkelingen in de financiële huishouding te dekken. Daarentegen
is er voor nieuw beleid eigenlijk geen geld. Dat is nog eens bevestigd in het collegebericht over
de meicirculaire. D66Velsen is dus benieuwd naar nieuwe voorstellen die kunnen worden
uitgewerkt naar de begroting toe, zodat ze ook gedekt worden. Dat zal natuurlijk wel ten koste
van ander beleid gaan, dus er moeten keuzes gemaakt worden.
Aan de andere kant is het voor ons geen gelopen race dat het nu voorgestelde beleid doorgang
moet vinden. Zelfs als er voor een aantal hoog in de rangorde genoemde voorstellen wel
dekking is gevonden.
Het is een lastig verhaal. We worden geacht kaders mee te geven aan het college, maar nu lijkt
het een discussie te worden over nut, noodzaak en rangorde van een aantal op zichzelf
staande beleidsvoorstellen. In onze optiek zou het college een verdere uitwerking moeten doen
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en voorstellen moeten maken om daar verder mee om te gaan. Inmiddels is er hierover een
amendement rondgezonden dat wij van harte zullen steunen.
Er ligt een aantal voorstellen voor nieuw beleid. Ik geef toch maar even een korte reactie zonder
er diep in te graven:
Verbeter de dienstverlening. Daar gaan wij natuurlijk altijd voor.
Bijdrage aan de economie. Ook daar zijn wij voor, als het ook een positieve uitwerking heeft op
de mensen in de samenleving die het het hardst nodig hebben. Ofschoon u van ons gewend
bent dat we altijd zeggen wat we wél willen, wil ik u ook even meenemen in wat we niet willen.
Het accommodatiebeleid. Er is veel behoefte aan, maar de dekking die genoemd wordt is erg
kort door de bocht. Dat geldt ook voor het warmtenet. Daar leven bij ons veel vragen over.
De dekking van de programmamanager. We hebben daar ook vragen over, want die wordt in
onze beleving ingedekt door minder postzegels, minder e-mailverkeer en minder
telefoonkosten. Dat vind ik wel heel bijzonder. Daar ga je echt geen 80.000 euro meer
bezuinigen, denk ik dan. Dit overtuigt dus niet. De hamvraag is: moet die functie structureel
zijn? Want als het werk gedaan is, dan is het ook klaar. Dan kun je verder.
City marketing. Dat vinden wij positief, maar we zouden het wel fasegewijs willen invoeren.
Cruciaal is ook dat het aantoonbaar het profiel van Velsen moet gaan versterken. We hebben in
het coalitieakkoord gezegd dat we moeten kijken of we het bijbehorende budget ook passend
vinden.
De interne auditor. Daar is zojuist ook iets over gezegd. Het klinkt mooi, maar we hebben daar
een afdeling voor. Welke overwegingen zijn er om er dan toch een structurele functie bij te
zetten?
Netwerkbijeenkomsten. We doen niet anders. Moet je dat nu opvoeren als nieuw beleid? Het is
ongetwijfeld nuttig, maar als er geen dekking is, mag dit wat ons betreft als eerste sneuvelen.
Duurzaam wonen en bouwen. Dat kunnen mensen prima zelf. Moeten wij dat gaan doen als
gemeente?
Winkelstraatmanagement. Als je kijkt naar goed liberaal beleid denk ik dat ondernemers dit
uitstekend zelf kunnen oppakken.
De begrotingsapp. Die mag wat ons betreft ook wel in de koelkast totdat er weer een beter
financieel perspectief is.
D66 hecht natuurlijk belang aan het stimuleren van de fiets en het OV. Het is een prima zaak
dat de tweede pont vaart. Later we echter eerst eens monitoren hoeveel mensen daar gebruik
van maken, voordat we erover na gaan denken of er structureel geld bij moet.
Voorzitter, wij zullen het raadsvoorstel steunen. Uiteraard wel met het indienen van het
amendement. Hierin zeggen we: laten we het nieuwe beleid beter uitwerken met een dekking
en met de gevolgen ervan voor de begroting. Dat geeft rust voor de gemeenteraad om al die
verschillende onderdelen nog eens goed tegen het licht te houden. Omdat we in die
snelkookpan zitten, voorzitter, hebben we die rust juist nodig om een beter besluit te kunnen
nemen. We geven uw college, in ieder geval wat er nog over is van dit college, de tijd om het
allemaal eens rustig en weloverwogen voor ons op een rij te zetten. Ik denk dat er dan een
beter besluit komt, dan als we dat volgende week doen.
De voorzitter: Gaat u nu een punt zetten?
De heer Wijkhuisen: Ik zelf altijd een punt, voorzitter. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage, mijnheer Wijkhuisen. Dan ga ik naar de volgende
fractie. Het woord is aan Forza!
De heer Scholts: Voorzitter, dank u wel. Ik mag hier voor de eerste keer staan en ik zal mijn
uiterste best doen om binnen de tijdspanne te blijven.
De algemene beschouwingen zijn bedoeld om een algemene reactie te geven en ons beeld van
de begroting 2016 te schetsen. Het woord 'algemeen' is er in onze opinie ook het juiste woord
voor en de rode draad in deze beschouwingen. Er moet veel gelezen worden en je moet veel tot
je laten doordringen waarbij je aan het eind kunt concluderen dat er eigenlijk weinig tot niets
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verandert. Dat wil zeggen dat de koers die is ingezet ook gevolgd wordt. Her en der wordt er
wat van afgeweken, er komt iets bij of er valt iets af.
De agenda van de afgelopen maanden, die beleidsarm genoemd mag worden, is in de laatste
dagen erg vol geworden waar door de vergaderstructuur, de financiële stukken, het
voorbereiden en het overleg binnen de fractie en met de overige fracties niet erg gemakkelijk is
gebleken. Ik ga er vanuit dat ik ook namens de overige partijen de hoop mag uitspreken dat het
volgend jaar beter en anders zal gaan.
Ons valt op in deze Perspectiefnota dat er wordt gesproken over nieuw beleid, waarbij eigenlijk
het oude beleid doorgezet wordt. Grote vernieuwingen of veranderingen zijn er niet, of erg
moeilijk terug te vinden in deze nota. Is dat dan nieuw beleid? Door de hoeveelheid tekst, de
verwijzingen en de tabellen wordt de leesbaarheid er niet beter op. Zeker gezien de tijdsdruk die
door onze overvolle agenda's is ontstaan. Ik doe daarom een vriendelijk verzoek aan het
college om net als in de vorige jaren een bijlage toe te voegen in voor ons begrijpelijke taal.
In de afgelopen dagen is de meicirculaire verspreid. Die maakt ons aan het twijfelen. Er is geen
geld voor nieuw beleid. De Perspectiefnota is opgesteld en de meicirculaire volgt hierop. Wat is
daardoor het gevolg voor Velsen? Kan er koers worden gehouden zoals die is uitgezet, of
moeten we ons zorgen maken, of misschien zelfs wel meer zorgen maken? Er is immers geen
geld. Vernieuwend beleid is alleen mogelijk met financiële ruimte. Die is echter niet te vinden.
De vraag is dan ook of zelfs het oude beleid en de mooie ideeën die zijn ontstaan met de
gewenste snelheid kunnen worden voortgezet. De termen of programma's die in de afgelopen
weken in de raad besproken zijn, hebben geen betrekking op nieuw beleid. Het is geen ander
beleid; het wordt aangescherpt of het wordt uitgebreid. Maar complete, grote veranderingen zijn
er volgens ons niet in te vinden.
De genoemde impulsprojecten: Techport, de Kustvisie het KIIC, offshore, Havenkwartier
Halkade en Oud-IJmuiden, daar kan eigenlijk niemand tegen zijn. De route hiernaartoe is
binnen de raad uitvoerig besproken, alsook de twijfels op het gebied van het meten van de
resultaten. Hoe is, bijvoorbeeld, citymarketing te meten als er geen criteria worden gesteld? En
hoe weet je dan of uitbreiding met, bijvoorbeeld, extra fte's terecht is, of misschien nog wel
rendabel is? Het nieuwe beleid spitst zich ook toe op, bijvoorbeeld, buurtsportcoaches, een
integraal accommodatiebeleid, een warmtenet en een milieubeleidsplan. Totaal ongeveer
anderhalve ton aan gelden waarbij is aangegeven dat deze vier beleidspunten redelijk
kostenneutraal zijn. Forza! zou dan ook graag zien dat de gelden die gebruikt worden voor,
bijvoorbeeld, de sportcoaches worden besteed aan het winkelbeleid in Velsen. Dat is immers de
motor van onze economie, die op dit moment niet op volle toeren draait. Leegstand en
achteruitgang zijn dagelijkse kost in ons winkelgebied. Hier moet wat aan gebeuren. Wetende
dat de KPN-locatie wordt aangepakt, zien we mogelijkheden om het winkelbeleid extra te
intensiveren door van financiële impulsen te voorzien om het beleid en het aanzicht van onze
winkelstraat snel te verbeteren. Indien daar niet genoeg geld voor is, lijkt het ons wijs om,
bijvoorbeeld, de begrotingsapp te schrappen. Hierdoor komt twintigduizend euro vrij wat aan
nuttiger zaken besteed kan worden en zo aan inwoners van Velsen ten goede komt. Het doel
van deze app is duidelijk. Uitgaven van de gemeente per woonkern te verdelen om de burger
inzicht te geven. Zit de burger er op dit moment ook op te wachten?
We zien ook staan dat inkomsten uit het schoolzwemmen hoger zijn dan begroot. Een bedrag
van 10.000 euro dat niet terugvloeit naar het schoolzwemmen. Indien het college de uitgaven
van, bijvoorbeeld, de begrotingsapp niet wil compenseren richting het winkelgebied, zouden wij
het prettig vinden dit bedrag in het schoolzwemmen te steken. Evenals de 10.000 euro aan
inkomsten die hoger zijn dan inmiddels begroot. Velsen heeft een waterrijke omgeving waarbij
er genoeg ouders zijn die geen geld hebben om, bijvoorbeeld, zwemlessen te bekostigen. Door
ons wordt overwogen hierover een motie in te dienen.
Wij zijn blij dat er genoeg dekking is voor opleiding van technische mensen. Techport is een
goed voorbeeld hiervan.
Wat het toerisme betreft en ons grote doe-strand zouden wij graag zien dat citymarketing hier
goed mee omgaat. We hebben een fantastisch strand, Seaport Marina en ondernemers die hier
gevestigd zijn. Een goede impuls is dan ook geen overbodige luxe.

10

Verder verbaast het ons dat in de hele nota wederom arbeidsplaatsen worden toegevoegd.
Waar nodig snappen we dat. Een vergelijking echter, dat we het in Velsen goed doen ten
opzichte van andere gemeenten, is volgens ons onjuist. Formatieplaatsen zijn nodig om
uitvoerend werk te doen, maar niet nodig als opvulling omdat andere gemeenten 8,2
ambtenaren hebben op elke 1000 inwoners en Velsen maar 5.0. Meer ambtenaren drukt op de
cijfers. Waar nodig zullen wij een uitbreiding steunen, maar kritisch blijven op de noodzaak.
De voorzitter: Mijnheer Scholts, dank u wel. Het woord is aan de SP-fractie.
Mevrouw Koedijker: Dank u wel voorzitter. Ik blijf liever zitten tijdens het houden van onze
algemene beschouwingen.
Het zag er allemaal zo rooskleurig uit in de Perspectiefnota. Voor meerdere jaren een positief
resultaat en er was zelfs wat financiële ruimte om tot voorstellen van nieuw beleid te komen.
Toen ontvingen wij de meicirculaire, die behoorlijk wat roet in het eten gooide. Helaas geen
financiële ruimte, maar een winstwaarschuwing over de groei van de Algemene Uitkering die de
komende jaren kan tegenvallen. Dus geen nieuw beleid, maar de hand op de knip om de
komende jaren de tegenvallers te kunnen opvangen.
De inhoud. De SP zal met een aantal aanvullende voorstellen komen om het beleid van onze
gemeente nog beter te maken. We houden met onze voorstellen rekening dat we goed op de
uitgaven moeten letten.
Omdat de detailhandel in Velsen het moeilijk heeft, wordt een voorstel gedaan voor
winkelstraatmanagement. Winkelstraatmanagement kan, onder andere, helpen door
vermindering van leegstand van winkels. Dit is hard nodig, want het aantal lege winkelpanden in
Velsen blijft toenemen. Helaas is er voor dit nieuwe beleid geen geld meer. Gelukkig zijn er nog
andere mogelijkheden om de leegstand te bestrijden. Een leegstandsverordening kan bijdragen
aan een actief leegstandsbeleid. SP zal een motie indienen met een verzoek om met een notitie
te komen over hoe een leegstandsverordening kan helpen bij de vermindering van leegstand
van winkels in Velsen.
Ook het voorstel voor een revolverend fonds om energiebesparende maatregelen financieel
aantrekkelijk te maken, kan door de tegenvallende financiën niet worden uitgevoerd. Jammer,
want het is niet alleen belangrijk dat we duurzaam met onze leefomgeving omgaan. Het zorgt
ook nog eens voor een aanzienlijke besparing op de energierekening. We zullen dan ook een
motie indienen waarin hij voorstellen om toch met dit voorstel door te gaan. Wij willen dit
financieren door te stoppen met een ander revolverend fonds; namelijk de startersleningen. Er
is in één jaar tijd slechts één aanvraag voor een lening gedaan. We kunnen nu al vaststellen dat
de startersleningen geen succes zijn.
Bij de impulsprojecten in de Visie op Velsen zouden wij aan het project Havenkwartier Halkade
en Oud-IJmuiden graag willen toevoegen dat het college met een plan komt om de Halkade
veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Nu moeten passagiers naar de DFDS Ferry met
zijn koffers tussen de vrachtwagens door slalommen om bij de Ferry te komen. Het opknappen
van de Halkade draagt bij aan de versterking van de uitstraling van IJmuiden en kan betaald
worden uit de reserve Visie op Velsen.
Nog dit jaar wordt opnieuw de keuze gemaakt of er wordt doorgegaan met de huidige
aanbieders voor hulp in de huishouding. Bij deze keuze speelt geld een belangrijke rol. De
verwachting is dat door de cancelling de geboden hulp in kwantiteit zal afnemen. De SP vindt
het echter belangrijk dat de kwaliteit van de overgebleven hulp in 2016 gehandhaafd blijft op
hetzelfde niveau als in 2015. Hiervoor zullen we ook een motie indienen.
Wij maken ons ook zorgen over het sterk stijgende aantal incidenten met verwarde personen in
Velsen. Deze komen nu vaak in een politiecel terecht, waar ze natuurlijk niet horen. Het is nog
onduidelijk waardoor deze stijging wordt veroorzaakt. Dit willen we door onderzoek achterhalen.
Het is van groot belang dat problemen vroegtijdig gesignaleerd worden om riskante situaties
voor zowel de politie, burgers als de verwarde personen zelf te voorkomen. Wij dienen daarom
een motie in waarin we het college verzoeken om met een plan van aanpak te komen hoe het
aantal incidenten met een gebiedsgerichte en preventieve aanpak voorkomen kan worden. Wij
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willen ook dat er ketenafspraken worden gemaakt met alle betrokken instanties om de zorg
structureel te verbeteren.
Als laatste: de SP maakt zich zorgen over de uitbetaling van de Pgb’s door de SVB. Ook
burgers in Velsen worden hierdoor getroffen. De Pgb's worden te laat uitbetaald en er worden
verkeerde bedragen overgemaakt. Gezien de grote omvang van de problemen bij de SVB zien
wij op korte termijn geen verbetering. Het is echter mogelijk om het Pgb-systeem te
vereenvoudigen. We komen dan ook met een motie waarin wij het college verzoeken bij het
ministerie van VWS aan te dringen op beleidsvrijheid van gemeenten om de gemeenten zelf de
mogelijkheid te geven om de Pgb's uit te betalen aan de zorgverleners.
Dit was het. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Ik geef nu het woord aan de PvdA-fractie.
De heer Ockeloen: Mijnheer de voorzitter, dames en heren. Met genoegen constateren wij dat
het college de Visie op Velsen beschouwt als uitgangspunt voor toekomstige
beleidsontwikkelingen in het algemeen en de vijf impulsprojecten daarbij ziet als bijzonder
speerpunt of katalysator van beleid. Wij zijn ook tevreden over de keuze van samenwerking of
cocreatie als werkvorm daarbij. Niet alleen wordt daardoor een goed contact met onze
inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en omringende gemeenten bevorderd, maar
het creëert bijna automatisch een klimaat waarbij over en weer van elkaar geleerd kan worden
tijdens de ontwikkeling en uitvoering van beleid.
Uiteraard staat ook in de komende jaren nog hoog in het vaandel een zorgvuldige en gedegen
uitvoering van de decentralisatie van taken in het Sociale domein. De Partij van de Arbeidfractie onderschrijft dat met name de transformatie van groot belang is voor het slagen daarvan.
Wij blijven volgen of de nieuwe gemeentelijke taken kunnen worden uitgevoerd binnen de
budgetten die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld. En of de systematiek van de zachte
landing kan worden gehandhaafd. We gaan er vanuit dat we daarover bij de bespreking van de
komende begroting meer informatie zullen krijgen, maar zeker ook tussentijds als er
tegenvallers mochten zijn.
In de Perspectiefnota worden 20 voorstellen voor nieuw beleid opgevoerd, voorzien van een
prioriteitsvolgorde. We hebben natuurlijk de mogelijkheid om van die voorstellen af te wijken of
om er voorstellen aan toe te voegen. We kunnen ook de voorgestelde prioriteiten wijzigen.
Maar, mijnheer de voorzitter, mijn fractie vindt dit niet alleen een lastige kwestie. Wij betwijfelen
ook of dat nu wel een kaderstellende rol is die we als raad moeten oppakken in het debat over
het beleid in de komende jaren.
De Partij van de Arbeid wil het college vooral een aantal randvoorwaarden voor toekomstige
beleidsontwikkelingen en beleidsintensivering meegeven. We denken daarbij aan criteria als
specifieke aandacht voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving, specifieke aandacht voor
jeugd en jongeren, het waarborgen en waar mogelijk versterken van een leefomgeving waarin
mensen zich veilig kunnen voelen. Waarin ze gezond kunnen leven en waarin aandacht is voor
duurzaamheid en bevordering van milieubewustzijn.
We denken ook aan het openstaan voor verbetering in dienstverlening aan onze inwoners en
bedrijven. En aan het nastreven van efficiencyverbetering in de bedrijfsvoering. Natuurlijk, ik
noemde het al, met de Visie op Velsen als algemeen kader.
Het merendeel van de beleidsvoorstellen van het college voldoet aan één of meer van deze
criteria. Mijn fractie kan echter niet goed beoordelen in hoeverre die concrete zaken tegen
elkaar afgewogen kunnen worden. Naast algemene, beleidsmatige punten zijn daarbij ook
actuele ontwikkelingen en de beschikbaarheid van middelen van belang. Juist dat laatste vinden
wij dan weer bij uitstek een punt van afweging bij de bespreking van de begroting. Mijn fractie
komt daarom, mede namens alle andere partijen in deze raad, met een amendement waarin
wordt voorgesteld om de nu door het college aangegeven prioritering niet automatisch over te
nemen bij de opstelling van de begroting.
Wij waarderen overigens wel de bedoeling van het college om de raad mee te nemen op het
pad van de beleidsvernieuwing. Om die reden zullen we, zonder daarbij een uitspraak te doen
over een concrete prioriteitsvolgorde, kort ingaan op de gedane voorstellen.
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Onze eerste reactie betreft het aantal fte's dat wordt gevraagd. Wij weten dat Velsen een relatief
laag personeelsbestand heeft. Zeker gezien de complexe problematiek binnen onze gemeente.
Toch horen wij graag van het college in hoeverre onderzocht is of door re-shuffling van
bestaande fte's niet een vergelijkbaar resultaat kan worden behaald.
Vervolgens constateren wij dat de voorstellen over leerwerkbedrijven, nummer 06, en
schuldhulpverlening, nummer 12, direct raken aan de voor ons belangrijke doelstellingen:
aandacht voor sociaal zwakkeren en aandacht voor jeugd en jongeren. Wij hopen daarom deze
nieuwe beleidsonderdelen in de begroting 2016 terug te zien.
Daarnaast zijn we van mening dat minimaal de voorstellen over warmtenet, milieubeleid,
toezicht revolving fund en uitvoering van het landschapsbeleidsplan bij de behandeling van de
begroting opnieuw in beeld zullen komen.
Ten aanzien van city marketing vragen we ons af waarom dit als afzonderlijk nieuw beleid wordt
opgevoerd. Onzes inziens zou het kunnen worden ondergebracht bij economische zaken en bij
de Visie op Velsen en de daarbij behorende budgetten.
Wat betreft de interne auditor en de areaaluitbreiding menen wij te constateren dat hier sprake
is van onontkoombare ontwikkelingen. We vragen ons daarom af waarom dit niet in het
hoofdstuk Autonoom Beleid van de Perspectiefnota is opgenomen. Bij areaaluitbreiding wordt
bovendien aangegeven dat dit pas met ingang van 2018 speelt. Ook daarom waren wij
verbaasd dit onderdeel bij nieuw beleid aan te treffen.
Mijnheer de voorzitter, ik kom tot een afronding. De Partij van de Arbeid-fractie kan zich vinden
in deze Perspectiefnota en, binnen de kanttekening die ik zo juist heb geplaatst, in de daarin
gedane beleidsvoorstellen. Bezien in deze nota is het zeker een goede basis om te komen tot
de opstelling van de begroting voor 2016 en het Meerjarenperspectief dat daarbij hoort. Ik dank
u wel.
De voorzitter: Mijnheer Ockeloen, dank u wel. Het woord is aan de fractie Beryl Dreijer.
Mevrouw Beryl Dreijer: Voorzitter, dames, mijne heren. Gegeven de omstandigheden is deze
Perspectiefnota goed. Maar zij kan veel beter. Mijn grootste bezwaar is, het is al een aantal
keren genoemd, de grote aantallen extra fte. Deze Perspectiefnota ademt niet de sfeer van een
overheid die de participatiemaatschappij echt vorm wil geven. Neen, deze Perspectiefnota lijkt
geschreven door een overheid die vooral zelf meer wil doen. En die daarvoor vooral als nieuw
beleid meer-meer-meer ambtenaren in dienst wil nemen. En omdat er vanuit het Rijk geen
dekking komt, weten we allemaal wat dat betekent. Hogere belastingen, hogere Ozb, want ja,
het geld moet ergens vandaan komen.
Oké, al die ambtenaren wil ik dus niet. Ik hoopte al dat de LGV en de VVD daarmee zouden
komen. Die verwachting is deels bewaarheid geworden. Daar ben ik blij om. Wat wil ik dan wel?
Voorzitter, ik heb drie thema's. Ze gaan allemaal uit van nuchterheid en vooral ook van
vertrouwen in de inwoners van Velsen. Mijn eerste punt is:
1. De transformatie. Ik denk dat we de verzorgingsstaat hier, als raad, met de Velsense
samenleving opnieuw moeten uitvinden. Op basis van waarden en niet op basis van cijfers.
Dus met nuchterheid bedoel ik uitdrukkelijk niet dat we de boekhouder de keuzes moeten
laten maken. Ik bedoel daarmee dat wij, hier in de raad van Velsen, met de Velsense
samenleving in gesprek moeten over hoe we die transformatie, die kanteling, vorm willen
geven. Een Amerikaanse president zei ooit eens dat de volgende combinatie van woorden
de gevaarlijkste is: 'Ik ben van de overheid en ik ben hier om u te helpen'. Daar zit wat in.
We hebben in Nederland een geweldige verzorgingsstaat opgetuigd. Maar wij hebben
ondertussen wel de piramide van Maslow omgedraaid, terwijl je moet beginnen bij de basis
van bed, bad en brood, de armoedebestrijding. Dat is het vangnet van de overheid. We
kiezen bijvoorbeeld heel vaak voor dure zorgoplossingen in de top van de piramide, terwijl
er aan de onderkant een woonprobleem zit. Dat werkt niet. Je kunt van alles willen doen
met opvoedadviezen aan ouders met lastige pubers, maar als die ouders niet weten of ze
volgende maand nog een dak boven het hoofd hebben, slaat zo'n advies op de rotsen. Het
loont niet. Het hoofd van die ouders zit vol. Bovendien is het ontzettend duur. Mijn vraag is:
de mensen die momenteel de transformatie vormgeven, zien ze dit? Ik zie in de
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Perspectiefnota onvoldoende ruimte voor ons als raad om voor de Velsense samenleving
als totaal daarbij mee te praten. Ik denk dat dat belangrijk is, want anders wordt die
transformatie een heel technocratisch geheel.
Mijn tweede thema:
2. Het versterken van de lokale democratie. Onlangs hoorde ik het volgende – het werd in alle
ernst gezegd – 'Als een burger liegt tegen de overheid, noemen we dat fraude. Maar als de
overheid liegt tegen de burgers, noemen we dat politiek'. Voorzitter, bij de laatste
verkiezingen kwam nog geen 50% van onze inwoners stemmen. Verkiezingen zouden het
feest van de democratie moeten zijn. Maar als ik 10 mensen uitnodig voor een feestje en er
komen er maar vijf, noemen wij dat een geslaagd feestje. Bij de Provinciale
Statenverkiezingen werd D66 de grootste partij hier. En de PVV de tweede. In mijn optiek
zijn beide landelijk gezien geen partijen die een wezenlijke bijdrage leveren aan het debat
over samenhang, sociale cohesie. Ik zou daarin nadrukkelijk willen investeren. Willen
investeren in die samenhang, investeren in het tegengaan van eenzaamheid. Een evolutie
ook, het plannen bij iets wat ik meedoencratie zou willen noemen. Ik zal dus op dit punt met
een paar ideeën komen.
Dan mijn laatste thema:
3. De regionale samenwerking. Ik heb het hier gelukkig nog niemand horen zeggen, maar laat
hier geen bestuurder de woorden Amsterdam en geopolitiek in één zin gebruiken. Want die
bestuurder zeg ik: u bent de gemeente Velsen ontgroeid. Zo'n opmerking zegt meer over die
bestuurder dan over de gemeente Velsen. Natuurlijk, we hebben ambitie nodig, visie. Ik wil
ook graag een Technoport, geweldig. Maar we mogen die ondernemer die graag zelf een
vergunning wil niet vergeten. We moeten ook niet vergeten dat we domweg voldoende
fietsenstallingen moeten regelen. We mogen die traplift niet vergeten. We moeten het
walletje bij het schuurtje laten. Ik wil de ondernemers van Velsen, die kennelijk de grootste
voorstanders zijn van een fusie, uitdagen om aan de politiek van Velsen aan te geven voor
welk probleem een fusie de oplossing is. Want daar begint het. Bij een probleem. Daar ga je
vervolgens een oplossing voor zoeken. Er zijn gemeenten in Nederland die dat heel goed
begrijpen. Ik heb het probleem nog niet gehoord, ook na al die jaren niet. Dus ik wil graag
weten waarom iedereen die voor een fusie is het kennelijk prima vindt dat alles altijd
duurder wordt door een fusie. Dat dit altijd betekent: hogere Ozb, meer Ozb, vooral voor
ondernemers. Voorzitter, de onderlinge samenwerking in de raad van Velsen is prima. Ik
hoop ook dat we onderling kritisch blijven op onze bestuurders en op elkaar. Bestuurders
hebben tegenspraak nodig, want anders maken ze vroeg of laat allemaal ergens een Fyra.
En laat een fusie nou net niet de Fyra van de IJmond worden. Samenvattend: ik kom dus
met een aantal voorstellen op het gebied van de transformatie, versterking van de lokale
democratie en de regionale samenwerking. Voorzitter, we weten allemaal dat er niet zoiets
bestaat als slecht weer; alleen maar slechte kleding. Gegeven de slechte
weersomstandigheden in Den Haag ben ik dus ook niet negatief over deze Perspectiefnota,
maar mijn optimisme draagt laarzen en een warme trui. Dank u wel.
De voorzitter: Mevrouw Dreijer, dank u wel. Het woord is aan de fractie van het CDA.
Mevrouw Eggermont: Dank u wel voorzitter. Dames en heren, de CDA-fractie vindt het dit jaar
moeilijk om de Perspectiefnota te bespreken. U zult zich afvragen waarom moeilijk? Het is een
duidelijke vertaling van wat wij met elkaar hebben afgesproken in het coalitieakkoord. Het is ook
een duidelijke vertaling van de vijf impulsprojecten, de Visie op Velsen 2025. Waarom is het
voor het CDA dan toch moeilijk en lastig?
U weet dat het CDA bekendstaat om haar heldere, duidelijke en solide financieel beleid. Waar
kunnen wij het geld aan uitgeven? Hoeveel middelen hebben wij voor nieuw beleid? En wat is
nieuw beleid? Bij een aantal voorstellen vanuit het college vindt het CDA dat dit geen nieuw
beleid is, maar een aanscherping van het bestaande beleid.
Om een voorbeeld te noemen: er wordt veel formatie-uitbreiding gevraagd. Soms missen wij
hierbij een goede onderbouwing. Waarom is dit strikt noodzakelijk? En is het dan nieuw beleid?
U levert een formatieplaats in omdat u van mening bent dat Stichting Rijk na de aanloopjaren
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een fte kan inleveren. Wij delen deze mening vooralsnog niet. Ons Inkoop/Contractbeheer loopt
nog niet naar wens. Wij stellen voor om de fte niet te schrappen, maar meer opdrachten bij hen
onder te brengen. Wij zien daarvan graag de evaluatie tegemoet.
De CDA-fractie heeft de 20 voorstellen van het college goed doorgenomen. Wij vinden het
moeilijk om hier nu reeds een volgorde aan te geven en zullen dit vandaag ook niet doen. Bij
een aantal voorstellen hebt u dekking aangegeven. Met deze voorstellen hebben wij geen
moeite. Om er maar een paar te noemen: Leer/werkbedrijven. Belangrijk voor de jongeren om
onderwijs te volgen. Integraal accommodatiebeleid. Daar kunnen wij in de toekomst een
voorbeeld uit halen. Kortom, de gedekte kosten mag u allemaal wat ons betreft direct
doorvertalen naar de begroting.
Waar hebben we dan wel moeite mee? U bent van het CDA gewend dat als wij met een
voorstel komen wij er ook meteen een goede dekking bij aangeven. Bij uw voorstellen missen
wij dit en kunnen wij nog geen goed wensenlijstje inleveren. En wat voor het CDA ook
meespeelt, is de recente informatie die wij ontvangen hebben over de meicirculaire. Voor ons is
het nog niet helemaal duidelijk wat dit voor consequenties heeft en hoe het een en ander gaat
uitpakken richting de begroting. Daarom maakt het CDA pas op de plaats, maar noemt drie
prioriteiten die belangrijk zijn voor het CDA.
De schuldhulpverlening is bijzonder belangrijk, met name in preventieve zin. Het kan later
hogere kosten uitsparen en om die reden ziet het CDA graag een nadere uitwerking van de
extra preventiemogelijkheden wanneer dit bedrag beschikbaar zal worden gesteld. En een
inschatting welke mate dit kan bijdragen tot het voorkomen van latere, hogere kosten.
Handhaving en toezicht. Het CDA heeft de afgelopen jaren ingezet op goede handhaving en
toezicht. Het is een belangrijk onderwerp voor de burgers. Het is van groot belang dat zij zich
thuisvoelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Er zijn grote en zichtbare verbeteringen
opgetreden waarvoor onze gemeente ook complimenten heeft ontvangen van, bijvoorbeeld, de
Provincie. Zowel beleidsmatig als op projectbasis. Zoals, bijvoorbeeld, het project Fabritius. Wij
kunnen ons voorstellen dat deze verbeterslagen niet van tijdelijke aard zijn, maar uiteindelijk
ook structureel geborgd worden. De bedragen die aanvullend in het nieuwe beleid worden
gevraagd zijn relatief laag. Dus dit laaghangende fruit, zoals we het al eerder genoemd hebben,
zou het CDA graag willen plukken. Het project Fabritius geeft ook nog een nieuwe drive en
professionaliteit aan deze afdeling. Dat willen we graag vasthouden. Dit neemt niet weg dat wij
nog graag nader geïnformeerd willen worden over de voortgang van het project Fabritius, zoals
eerder door de portefeuillehouder is toegezegd.
Leegstand winkels/vastgoed. Het CDA heeft al in eerdere discussies haar zorg hierover
uitgesproken. Ambtelijk hebben wij hierover ook gesproken. Wij zijn ons er zeer van bewust dat
het landelijk ook speelt. Dat neemt onze zorgen echter niet weg. We hebben de toezegging van
het college dat er na de zomer een nota Detailhandel komt. Wij willen u vragen hierin ook mee
te nemen ons winkelvastgoedbeleid. Deze voor ons belangrijke nota wachten wij af en we gaan
hierover graag met het college en de raad in discussie.
Voor de overige prioriteiten willen wij aan het college vragen: kom voor de begroting met een
uitwerking hiervan. Wat zijn de financiële consequenties? Zo dat wij een goede afweging
kunnen maken. Daarom hebben wij ook het amendement medeondertekend dat de PvdA heeft
ingediend. Dank u wel.
De voorzitter: Mevrouw Eggermont, dank u wel. Ik geef nu het woord aan de fractie PWZ.
De heer Stam: Dank u wel voorzitter. Dames en heren, na de afronding van de jaarstukken
2014 en de eerste bestuursrapportage 2015 ben ik enthousiast begonnen aan de
Perspectiefnota. Na al dat terugkijken is het leuk om het vizier op de toekomst te richten. Als
eerste heb ik even gekeken naar de mogelijkheden met betrekking tot nieuw beleid. Daar zitten
zeker wat interessante zaken tussen. Alhoewel ik me afvraag in hoeverre, bijvoorbeeld, het
aanstellen van een extra buurtsportcoach en het opvullen van formatieplaatsen voor een
programmamanager, informatieanalist of een interne auditor valt onder nieuw beleid. Onder
nieuw beleid versta ik vernieuwend beleid.
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De aardigheid om na te denken over het nieuwe beleid werd ruw verstoord door het
collegebericht op 11 juni met betrekking tot de meicirculaire. Meteen was de Perspectiefnota
een nota met weinig perspectief. Daar overheen kwam nog eens een in de lucht hangende
claim van PWN en je staat weer met beide benen op de grond.
Over de meicirculaire en de mogelijke claim van het PWN heeft PWZ de volgende vragen:
1. In hoeverre heeft de meicirculaire impact op de nieuwe, autonome ontwikkelingen? U
schetst dat het meerjarenperspectief toereikend is, maar blijft dat zo?
2. Welke impact heeft de mogelijke claim van het PWN ter grootte van 100 miljoen? euro
op ons toekomstperspectief?
Voor ik begin met de hypothetische wensen van PWZ spreekt de hoop uit dat de
septembercirculaire het hypothetische er weer af zal halen en ons in staat zal stellen de wensen
voor nieuw beleid uit te voeren.
Eerst wil PWZ haar waardering uitspreken met betrekking tot de uitvoering van de transitie
Sociaal domein. En de hoop en het vertrouwen dat de transformatie op eenzelfde zorgvuldige
manier zal worden uitgevoerd.
Daarnaast hebben we nog de wens dat de vijf impulsprojecten succesvol en in goede
samenspraak uitgevoerd gaan worden.
Ons wensenlijstje.
In navolging van het door het college opgestelde lijstje staat ook bij PWZ uitbreiding van een
buurtsportcoach met stip op nummer één. Ik heb meerdere malen mee mogen lopen met Lars
Steneker van de Stichting Welzijn in Velsen-Noord. Als hij weer bezig is met 20-30 kinderen van
tal van nationaliteiten in de leeftijdscategorie van 10-12 jaar. Ik heb gezien wat voor een positief
effect dit heeft op kinderen. Er wordt voorkomen dat ze op straat zwerven en krijgen
opvoedkundig veel mee. Er komen signalen uit de groep waarmee je preventief iets kunt doen.
Ik ben des te blijer met een extra buurtsportcoach gezien het feit dat Lars me verteld heeft dat
hij aan zijn succes ten onder gaat. Het gaat in Velsen-Noord namelijk zo goed dat hij daar uren
moet inleveren om in IJmuiden aan de slag te gaan. Door deze actie vreest hij een terugval in
Velsen-Noord. Continuïteit is belangrijk. Gekend en herkend worden en daarmee een
laagdrempelig aanspreekpunt zijn, ook buiten de sport. In het kader van het geschetste beeld
juichen wij de uitbreiding van het project buurtsportcoach van harte toe. We zijn ervan overtuigd
dat de investering in buurtsportcoaches meer oplevert dan het kost. In dat licht en in de
wetenschap dat er voor de uitbreiding al dekking is, roept PWZ het college op om onderzoek te
doen of er binnen Velsen voldoende dekking met betrekking tot buurtsportcoaches is en, indien
nodig, er zelf ook in te investeren.
Ook op de punten 02, 03 en 04 volgt PWZ het college. Het zijn ook zeer waardevolle zaken.
Niet onbelangrijk: ze kunnen direct worden uitgevoerd vanwege de dekking. Een integraal
accommodatiebeleid kan misschien op termijn verliezen voorkomen zoals vermeld bij het
Polderhuis in het overzicht Autonome ontwikkeling van programma's.
De importantie van leer/werkbedrijven hoef ik niet nader toe te lichten. Ook daarvoor is de
dekking gelukkig grotendeels aanwezig.
Een andere zaak van grote importantie in de ogen van PWZ is het op orde zijn van de interne
organisatie. Daarom zien wij invulling van de punten 05, 07 en 10 als een prioriteit. Indien er
keuzes gemaakt moeten worden zou de volgorde van PWZ zijn als volgt:
Informatieanalist, interne auditor, programmamanager.
Met betrekking tot punt 9 Toezicht hebben wij, voordat er weer nieuwe middelen worden
ingezet, de vraag wat de resultaten van de reeds eerder ingezette middelen zijn.
Voor de niet-genoemde zaken geldt niet dat ze onbelangrijk zijn. Die staan qua prioriteit netjes
op hun plek. Het voert echter te ver om ze één voor één en binnen het tijdsbestek van 5
minuten te behandelen. Toch maken we een uitzondering voor de schuldhulpverlening. Die
staat nu op nummer 12 als zijnde, in mijn ogen, geen prioriteit. Gezien de op dit ogenblik
bekende financiële situatie is ze niet erg kansrijk ingedeeld. PWZ hoopt erop dat het effect van
de Sociale wijkteams met betrekking tot vroeg-signalering het een en ander kunnen betekenen.
Als laatste mist PWZ de grondwaardeproblematiek in de Perspectiefnota. Zij wil graag de reden
hiervoor weten. Er zijn voor de bestrijding hiervan geen additionele budgetten nodig. Het wordt
gedekt door bestaande programma's.

16

PWZ zal het amendement van de PvdA steunen. Hiermee sluit ik af. Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Stam, dank u wel. Het woord is aan de ChristenUnie.
De heer De Winter: Dank u wel voorzitter. Dames en heren, goedenavond. Allereerst wil de
ChristenUnie het college en de betrokken ambtenaren bedanken voor de Perspectiefnota zoals
die op dit moment voor ons ligt. Een stuk dat richtinggevend zal zijn voor de begroting van
2016. Nu de meicirculaire binnen is, zien we dat het financieel beeld van het
meerjarenperspectief verbeterd wordt door de omslag van nadeelgemeente naar
voordeelgemeente. De conclusie van het uitkomen van de meicirculaire in 2015 in relatie tot het
meerjarenperspectief is dat er geen ruimte is voor nieuw beleid. We moeten, zoals de
ChristenUnie begrijpt, de hand op de knip houden om eventuele tegenvallers te kunnen
opvangen in de komende jaren.
ChristenUnie wil op voorhand graag constructief meedenken hoe we dat samen gaan
bewerkstelligen. Samenwerking is, wat de ChristenUnie betreft, het sleutelwoord. Ook voor de
komende jaren. ChristenUnie ervaart het als positief dat in tegenstelling tot vorig jaar er nu
gewerkt wordt aan een nieuwe Structuurvisie die mede een gezicht gaat geven aan het beleid
van de komende jaren. Mooi hoe deze middels een brede participatie tot stand aan het komen
is. Cocreatie of samenwerking staat gelukkig hoog in het vaandel van dit college. De
decentralisaties zijn inmiddels een feit, maar vragen nog veel aandacht. Ook hier zien we een
intensieve samenwerking met inwoners, IJmondgemeenten en andere belanghebbenden.
Het is goed dat op dit moment de vier strategische prioriteiten: Interessant IJmuiden, IJmond
innovatieve Regio, Er zit Energie in Velsen en Avontuurlijke Kust en Groen wel lopende zijn en
dat er inmiddels aan de vijf impulsprojecten extra vaart gegeven wordt. Ook hier komt het aan
op samenwerken met allerlei partners uit diverse geledingen. Ook in het domein van
dienstverlening en bedrijfsvoering zal samenwerking de sleutel tot succes zijn. Overheid,
burgers en bedrijfsleven.
ChristenUnie wil graag wat opmerkingen maken over de inhoud van de Perspectiefnota. Wat
betreft de prioriteitenvolgorde van het nieuwe beleid vindt de ChristenUnie dat initiatieven op het
gebied van milieu, plannen voor het Sociaal domein, duurzaam bouwen en wonen enzovoorts
echt een hogere prioriteit moeten hebben dan nu in de nota staat weergegeven. ChristenUnie
heeft het amendement van de Partij van de Arbeid medeondertekend om de juiste prioritering te
bezien tijdens de begroting voor 2016.
Voordat er aan uitbreiding van buurtcoaches wordt gedacht, wil de ChristenUnie graag van het
college weten wat nu eigenlijk het effect is van deze coaches. Is daar een evaluatie op
geweest?
Wat het accommodatiebeleid betreft: past dit wel in een geïndividualiseerde maatschappij? Het
is op zich goed om de gemeenschap te stimuleren, maar is het ook niet een beetje weggegooid
geld? Zijn er geen belangrijker zaken?
Warmtenet, dat is een goed initiatief. Maar is het de wethouder bekend dat mensen in een
sociale huurwoning onevenredig veel betalen vanwege het hoge vastrecht waardoor ze per
saldo hogere vaste lasten hebben?
Is winkelstraatmanagement echt nodig? Het lijkt heel erg op: alles houden wat we hebben. Zou
er niet een geheel nieuwe visie op het voortbestaan van winkels en winkelstraten in de
gemeente Velsen ontwikkeld moeten worden voor onze gemeente?
Een begrotingsapp van twintigduizend euro. Is dat niet heel veel geld?
En dan de autonome ontwikkelingen, pagina 25, Werk en inkomen, Participatiewet en de
Kostendelersnorm. Hierdoor gaan voor circa 250 bijstandsgerechtigden de uitkeringen omlaag.
De vraag is of burgers hierdoor in financiële problemen komen en juist hierdoor uitkomen bij
Voedselbank en Schuldsanering. Het is een mooie besparing voor de gemeente Velsen als zij
aan de andere kant niet weer geld moet inleggen om burgers met te hoge schulden en te grote
armoede tegemoet te komen. Bijvoorbeeld: overige gezinsleden hebben ook inkomsten, maar
ook schulden. Daar wordt niet naar gekeken. Het totaalbedrag in huis is te weinig, maar toch
vervalt de uitkering. Rondkomen is onmogelijk. Voedselbank, deurwaarders et cetera zijn dan
nodig. Ik wil hier graag een reactie op van de wethouder.
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Bij het programma Sport zien we dat het aantal schoolzwemmers is afgenomen en dat de
inkomsten zijn toegenomen. Is het zoveel duurder geworden?
Dan nog wat overige vragen. Wat is het college voornemens te doen aan de begroting van de
Afvalstoffenheffing? ChristenUnie pleit voor een compensatie aan de burger voor de teveel
betaalde spookaansluitingen en stelt voor de heffing in 2016 niet te verhogen.
Heeft de ChristenUnie het juist dat er niets vermeld staat over de fietssnelweg in de
Perspectiefnota? Is het college actief bezig om de nog open liggende gaten in Velsen dicht te
krijgen? Is het college nog actief bezig met de verbinding over water van IJmuiden naar
Amsterdam en omgekeerd?
Ik ga tot een eind komen. ChristenUnie is enthousiast over de ingeslagen weg met betrekking
tot city marketing. Velsen weer op de kaart zetten en inwoners die daardoor nog trotser worden
op Velsen en dat ook gaan uitstralen. We staan dus ook achter het budget voor de inhuur van
een kwartiermaker. Ook het ingezette beleid tot afvalscheiding lijkt de ChristenUnie een goede
zaak. Zij hoopt dat dit in 2016 geïmplementeerd kan worden in onze gemeente.
De ChristenUnie kijkt terug op een goed jaar. Een jaar dat in het teken stond van wennen aan
elkaar, groeien en meer en meer samenwerken. ChristenUnie dankt het college en de overige
raads- en steunfractieleden voor deze samenwerking. Dit smaakt naar meer. Coalitie en
oppositie die het beste willen voor de burger van onze mooie gemeente Velsen door
positiefkritisch met elkaar te kunnen blijven samenwerken. En dat alles wat ChristenUnie
betreft: onder Gods zegen. Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer De Winter, dank u wel. De fractie van Velsen Lokaal heeft het woord.
De heer Korf: Dank u wel voorzitter. Geachte aanwezigen, dames en heren, na een heel dunne
Perspectiefnota 2014 die leidde tot een beleidsarme begroting voor 2015, waren de
verwachtingen nu hooggespannen. Eerlijk is eerlijk, dit jaar was er weer wat van te vinden.
Al in de bestuurlijke inleiding viel het nodige op. Onze glimlach werd direct op het gezicht
getoverd bij het lezen van enkele kernwaarden van Velsen Lokaal. Zoals participatie en
cocreatie, zaken oppakken samen met inwoners en belanghebbenden, prachtig. Ik heb even
gekeken of ze niet rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma kwamen, maar dat was net niet
het geval. Wel lezen we even verderop dat de gemeente Velsen behoefte heeft aan integraal
beleid. Zou er toch iemand even hebben gespiekt?
Veel van deze nota is tekst aangevuld met hier en daar een tabel. Zoals de tabel met het
Meerjarenperspectief. Daarmee verwacht je een goed beeld te krijgen van de komende jaren.
Het is echter lastig als er elk jaar een groot positief bedrag staat als beginstand zonder dat daar
direct een verklaring voor te vinden is. Natuurlijk is het geen begroting, maar iets meer aandacht
voor de leesbaarheid zou fijn geweest zijn. Een grafiekje of zo.
Wat zijn nu de consequenties van de meicirculaire geweest op de Perspectiefnota? Kunnen alle
voornemens in de prullenbak? Moeten we keuzes maken of moeten we bezuinigen om toch
nieuw beleid te kunnen financieren? Zeg nu eens eerlijk: een Perspectiefnota met enorm veel
beleidsvoorstellen zonder dat er geld voor is? Dat is ongeveer hetzelfde als wanneer je met je
vrouw gaat shoppen, haar overlaadt met heel veel kleding die zij wenst en dan bij de kassa
melden dat je toch geen geld bij je hebt. Ik kan je vertellen: dan heb je geen vrolijke vrouw.
Maar goed. Na de eerste keer vluchtig doorlezen, krijg je de indruk dat er heel veel nieuw beleid
in staat. Maar kijk je iets beter, dan vind je dat heel veel nieuw beleid een uitbreiding of
uitvoering is van bestaand beleid. Enkele voorbeelden: citymarketing, netwerkbijeenkomsten,
schuldhulpverlening en de servicedesk facilitaire diensten. Wij zeggen niet dat dit verkeerde
zaken zijn, maar ze passen volgens ons niet in de Perspectiefnota als nieuw beleid. In hoeverre
geven de prioriteiten een volgorde aan? In de aanloop naar vanavond bleken meer partijen te
worstelen met deze keuzes. Het amendement van de PvdA, al eerder genoemd, kwam als
geroepen. In deze opzet lijken de keuzemogelijkheden voor de raad namelijk beperkt.
Velsen Lokaal mist duidelijke alternatieven voor beschreven nieuw beleid. Drie punten uit de
prioriteitenlijst willen we toch noemen: de informatieanalist vinden we belangrijk. Die zou wat
ons betreft bovenaan hebben mogen staan. De interne auditor idem. En als laatste wil ik toch
noemen de begrotingsapp. Een aantal heeft hem al genoemd als zijnde iets wat er vanaf mag.
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Wat ons betreft is het juist een heel goede stap om een brug naar de burger te slaan en om de
kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen. Zo'n app is niet alleen maar een digitale
vorm van een begroting; het is tevens een middel om de dialoog aan te gaan met de burger. En
om transparantie te kweken. Ik denk juist dat die twintigduizend euro zich heel snel zal
terugverdienen.
Velsen Lokaal heeft de leefbaarheid voor de inwoners van Velsen hoog in het vaandel staan.
Een nieuw milieubeleidsplan lijkt koren op onze molen. Maar waarom staat hier alleen dat er
allerlei ambities in een plan worden gegoten, maar ontbreken de maatregelen om echt iets te
doen aan de luchtkwaliteit? Volgens de leefbaarheidsmonitor is een sterke verbetering
noodzakelijk. Waar blijven de uitvoeringsplannen?
Qua financiën lijkt er heel veel ruimte voor nieuw beleid, maar het Meerjarenperspectief in
combinatie met de meicirculaire en de extra kortingen op de decentralisatiebudgetten maakt dat
bescheidenheid op zijn plaats is. Deze bescheidenheid komt ook naar voren in de memo bij de
meicirculaire. Wij zijn echter benieuwd hoe het college de Perspectiefnota nu zelf beschouwt
met de meicirculaire in het achterhoofd.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de programma's hebben we nog enkele opmerkingen.
Veruit het belangrijkste thema in 2015 en 2016 zijn de decentralisaties en de bijbehorende
transformatie. Velsen Lokaal ziet extra kortingen vanuit het Rijk en begrijpt de moeilijke opgave
van de zachte landing. Desalniettemin blijven we scherp toezien op de monitoring van deze
decentralisaties en transformatie.
Evenementen. Ze zijn nu verliesgevend. Wat Velsen Lokaal betreft, dient ondanks een
uitnodigend evenementenbeleid gestreefd te worden naar een kostendekkend beleid dat niet
verliesgevend is. In het verlengde hiervan komen wij met de motie om de kosten te verlagen.
De motie zal ik zo meteen toelichten.
Het is opvallend om te lezen hoe het beleid bij de GGZ, mensen eerder ontslaan en minder
vaak opnemen, leidt tot meer psychosociale problemen op het gebied van veiligheid. Als we dit
allemaal weten, is het toch te gek voor woorden dat het kabinet aan de ene kant denkt geld te
besparen, maar dat het aan de andere kant deze net zo hard weer moet inzetten om de
veiligheid te waarborgen. De maatschappelijke kosten zijn in onze ogen veel hoger geworden
en deze worden volledig op de gemeente afgewenteld. Daarom steunen we van harte de
aangekondigde motie van de SP.
Tot slot nog twee zaken waar Velsen Lokaal al lang voor pleit. Ondanks dat men ons
verkiezingsprogramma kennelijk heeft gelezen, hebben ze toch deze twee zaken gemist. Velsen
Lokaal pleit voor het teruggeven van het Ozb-overschot. Hierbij verwijzen we naar de Wozwaardebepaling conform het Tilburgs model, waarbij de bewoners eerst een voorlopige Wozwaarde ontvangen die ze al dan niet accepteren. Hiertoe komen we ook met een motie. Velsen
Lokaal vindt dat er meer inkomsten ten opzichte van de begroting moeten worden verwerkt in
een verlaging van het tarief. Aan de andere kant kunnen dan ook tegenvallers in de inkomsten
worden verwerkt in het tarief van de volgende jaren.
Velsen Lokaal pleit ook voor een verlaging van de Afvalstoffenheffing. Niet voor het eerst
overigens. Lagere lasten voor inwoners. Het staat wel in het coalitieprogramma, maar totaal niet
in de Perspectiefnota. Dat vinden wij een groot gemis. We missen daarin de visie van het
college op de woonlasten en een aanpak om tot lagere lasten te komen. Het is een prominent
deel van het collegeprogramma en staat niet in de Perspectiefnota.
In het kort een aankondiging van amendementen en moties tot slot. Wij gaan komen met een
amendement op de leer/werktrajecten. Er staat dat er 50.000 euro nodig is, maar een te korte
dekking heeft. Wij willen amenderen dat er conform de dekking taakstellend wordt gewerkt.
De bezuinigingen op hulp bij het huishouden willen we ook amenderen. Er wordt een voordeel
begroot van 644.000 euro door verder te bezuinigen. Wij zijn van mening dat je daarmee de
zorgen nog verder uitholt en stellen voor dit voorstel als een PM post op te nemen in plaats van
het voordeel. Juist omdat er nog zoveel onzekerheid is over de te verwachte inkomsten uit de
wijk.
Dan hebben wij nog een motie voor een vergunning bij evenementen, zoals gezegd. In de motie
staat dat wij kiezen voor voorlopige vergunningen bij terugkerende evenementen. Op die manier
kunnen we namelijk heel efficiënt werken en kosten besparen. Meer uitleg daarover in de motie.
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Tot slot de motie Woz-bepaling. Wij verzoeken het college om te onderzoeken in hoeverre het
Tilburgse model voor de Woz-waardebepaling relevant is voor Velsen. Juist omdat ook de
waardebepalingen bij de huurwoningen straks belangrijk worden voor het bepalen van de huur.
In onze ogen is dit belangrijk en kunnen hiermee kosten bespaard worden. Tot zover.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Het woord is aan de fractie van GroenLinks.
De heer Sitompul: Dank u wel voorzitter, luisteraars, kijkers thuis. De afgelopen maanden zijn er
in Velsen belangrijke stappen gezet waarop wij allemaal trots mogen zijn. Ik noem in het
bijzonder de vijf extra impulsprojecten in het kader van de Visie op Velsen 2025, de transitie van
het Sociaal domein, de zachte landing, ook al eerder genoemd. Maar ook de bouwplannen op
de KPN-locatie in IJmuiden stemmen GroenLinks hoopvol voor de toekomst. Zo zijn er nog veel
meer voorbeelden te noemen.
Maar we zijn er nog niet. Er staan ons de komende periode nog belangrijke zaken te wachten
waarover nog veel onduidelijk is. Ik denk onder andere aan de meicirculaire en de gevolgen
daarvan. Maar ik denk ook aan de ontwikkeling in de IJmond, de uitrol van de strategische
MRA-agenda, de renovatie van de Velsertunnel, de vernieuwing van de Noordersluis,
besluitvorming over windturbines op zee en op land.
Maar ook de transformatie, al eerder genoemd, van het Sociaal domein is een uitdaging waarin
vanzelfsprekend ook GroenLinks zeer kritisch zal zijn. Zoals u weet hebben gemeenten een
belangrijke, maar lastige rol bij de daadwerkelijke transformatie van het Sociaal domein. Volop
uitdagingen dus in de komende jaren.
Er zullen in de komende jaren ook creatieve keuzes gemaakt moeten worden rondom de
thema's milieu, vervoer, wonen, werken, recreëren. Steeds weer moeten belangenafwegingen
worden gemaakt; welk thema net even meer voorrang heeft op een ander wellicht net zo
belangrijk thema.
GroenLinks heeft ook wel een paar kritische kanttekeningen. Vorig jaar is raadsbreed een motie
Onderzoek regionale ombudsfunctie aangenomen. Het laatste nieuws is dat de raad pas in de
loop van 2015 van de uitkomsten op de hoogte wordt gesteld. Ik weet niet waarom dit zo lang
moet duren. Steeds meer gemeenten hebben hiervoor al creatieve oplossingen bedacht. Ik
snap dat het in de Perspectiefnota vooral gaat om de gewenste beleidsontwikkelingen centraal
te stellen. Het komt mij echter voor dat een paar thema's onderbelicht dreigen te raken. Ik noem
ter illustratie een paar concrete voorbeelden uit de Perspectiefnota; te weten de punten 3, 4 en
13, respectievelijk warmtenet, milieubeleid en duurzaam wonen en bouwen. Wat betreft de
punten 3 en 4 maakt GroenLinks zich enige zorgen over de voortgang van de ontwikkeling
Regionaal Warmtenet IJmond. Op 10 maart 2014 is een samenwerkingsovereenkomst
getekend door de partijen Tata Steel, provincie Noord-Holland, de Milieudienst – nu genaamd
Omgevingsdienst IJmond – en een aantal energie-exploitanten om de mogelijkheden en
haalbaarheid van een warmtenet te verkennen. Uitgangspunt is, zoals het vandaag nog op de
website staat van de gemeente Velsen, om met de restwarmte van Tata Steel 45.000
huishoudens te verwarmen. GroenLinks is dan ook enigszins teleurgesteld dat uit de
Perspectiefnota van 2015 blijkt dat er nu eerst een businesscase komt om te onderzoeken hoe
2000 woningen in Zeewijk op het warmtenet kunnen worden aangesloten. Kan het college
aangeven wanneer die overige 43.000 woningen op het warmtenet kunnen worden
aangesloten? En of de KPN-locatie niet in de studie kan worden meegenomen?
GroenLinks heeft ook nog vragen over punt 13, Duurzaam wonen en bouwen. Hier ben ik
benieuwd naar de ontwikkelingen rondom de warmte- en koude-opslag. De gemeente Velsen
heeft vorig jaar het goede voorbeeld gegeven bij de renovatie van het gemeentehuis. Ik ben
benieuwd welke projecten er verder nog op stapel staan. Ik verneem graag van het college wat
de voortgang rondom warmte- en koude-opslag is.
Nog één punt van aandacht, niet helemaal los van de Perspectiefnota. In 2016 zal de nota
Dierenwelzijn moeten worden geactualiseerd. De landelijke wetgeving is in die periode op dit
punt al aangescherpt. Ziet het college mogelijkheden om de actualisatie van de nota
Dierenwelzijn, die dus in 2016 afloopt, in de planning naar voren te halen? En kan het college in
ieder geval de raad op de hoogte houden van de voortgang van deze ontwikkelingen? Is het
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college van mening dat een volgende nota Dierenwelzijn wellicht ook op IJmondiaal niveau kan
worden opgepakt?
Wat betreft de voorgestelde prioriteiten staat GroenLinks volledig achter het amendement op de
Perspectiefnota van de PvdA. Zoals eerder genoemd, om ruimte te behouden bij de beoordeling
van de begroting een afweging te maken op basis van de dan bestaande situatie. Nochtans kan
GroenLinks zich goed vinden in de voorstellen van de Perspectiefnota 2015, met dien verstande
dat het college in het bijzonder grote aandacht blijft houden voor de thema's milieu en
duurzaamheid. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Het woord is aan de VVD-fractie.
De heer Verwoort: Dank u wel voorzitter. Geachte aanwezigen, alvorens ik ga beginnen met
mijn beschouwing wil ik even een ding rechtzetten. Mijn waarde collega Dreijer had het zojuist
in haar bijdrage over de Provincie Statenverkiezingen. Er zat echter een zware omissie in. Het
was namelijk niet D66 die vóór de PVV de grootste werd in onze gemeente, maar de VVD. Ik wil
dit for the record nog even rechtzetten.
Overigens kijk ik met het oog op de evenementen in Spaarnwoude ook uit naar Technoport. Als
liefhebber van een stukje muziek vind ik dit ook een uitstekend idee.
We zijn hier echter om het over de Perspectiefnota 2015 te hebben. Deze Perspectiefnota gaf
ons van tevoren hoge verwachtingen. Vorig jaar hadden wij een Perspectiefnota voor ons liggen
die door de korte regeerperiode van dit college en de grote aandacht die naar de
decentralisaties in de zorg ging, relatief beleidsarm was.
We hadden het idee dat we dit jaar als raad met de goede samenwerking die we onderhand
met elkaar hebben echt aan het roer konden zitten. Aan het roer zitten is nodig om koers te
houden. Uiteindelijk kwam echter de meicirculaire en die gooide roet in het eten. De
vooruitzichten op financieel gebied zijn niet positief. En waar we mee blijven zitten is toch wel
een naar gevoel in de maag hoe we nu met deze Perspectiefnota om kunnen gaan. Daarover
later meer.
De decentralisaties zijn echter wel goed nieuws. Met de ons nu bekende informatie uit de eerste
monitoring die we gehad hebben, lijkt er toch echt sprake te zijn geweest van een zachte
landing. Met een goede manier waarop we dit in de IJmond aanpakken, rekent VVD Velsen
erop dat het ook een zachte transformatie wordt. Een transformatie die op snelle wijze plaats
moet vinden aangezien het Rijk zijn bijdragen maar naar beneden blijft aanpassen. Een zachte
transformatie die wel gepaard zou moeten gaan met een behoud van kwaliteit door het
efficiënte werk in de zorg. Voor de VVD is de afspraak in het coalitieakkoord dat de zorgtaken
binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden moet worden uitgevoerd nog wel het
uitgangspunt.
Er was in de afgelopen maanden meer positief nieuws. Vorig week, toen de mijnheer rechts van
mij besloot ons te gaan verlaten, en dat was minder positief, hebben we het gehad over de
impulsprojecten in de Visie op Velsen. Deze impulsprojecten zijn in de ogen van de VVD een
goede zaak. Met name Techport, de offshore windenergie en citymarketing kunnen op onze
goedkeuring rekenen. Door deze unieke combinatie van hoogwaardige maakindustrie, de
ligging van onze zeehaven en het vestigingsklimaat voor bedrijven in Velsen bieden deze
projecten grote kansen voor onze economie.
Techport kan een grote rol vertolken in het aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt,
onze bedrijven voorzien van goed geëquipeerd en enthousiast personeel en het vergroten van
de innovatiekracht van de gehele IJmond. Inderdaad, de cocreatie en samenwerking zijn een
goed voorbeeld van hoe je dit soort dingen vorm hoort te geven. Bij de offshore windenergie in
combinatie met de AIJOP zien we dat duurzaamheid ook grote kansen voor de economie kan
bieden en innovatie. De wethouder had het vorige week al over 1000-12.000 structurele banen.
Er ligt hier Velsen dus een unieke combinatie van werken, wonen en recreëren. Dat mogen we
ook wel laten zien. Vandaar dat wij als VVD voorstander zijn van city marketing. Wij weten
immers in Velsen allemaal wel hoe mooi en veelzijdig onze gemeente is, maar dat zou heel
Nederland en eigenlijk de hele wereld moeten weten. Als we echt onze gemeente zo mooi op
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de kaart zetten en zo mooi laten zien wat hier allemaal te beleven valt, moet u die mensen hier
wel kunnen komen. Daar zit voor de VVD een zorgpunt.
De verkeersinfarcten van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat de verkeerssituatie in
en rond Velsen zeer kwetsbaar is. We zouden dan ook graag zien dat naast de investeringen
die door het HOV gedaan worden in de verbinding met Haarlem, ook de verbinding met
Amsterdam onder de loep wordt genomen. Ik heb het al vaker gehad over de oostwestverbinding. Die is voor heel veel mensen in het woon-werkverkeer uiterst belangrijk.
Dat komt in een nog bijzonderder licht te staan als het college van provinciale staten het
openbaar vervoer over water niet tot speerpunt heeft verklaard. Hierdoor zijn nog meer forenzen
aangewezen op de bus en op de auto. Dit leidt vaak tot overvolle wegen van en naar
Amsterdam. Wij horen graag van het college of zij van plan zijn om hier iets aan te gaan doen.
Want als je er in Velsen niet uitkomt, moet je het in Velsen gaan zoeken.
Daarom hoort bij een diverse gemeente als Velsen, in de ogen van de VVD, een levendig
winkelgebied. Als het kan in iedere woonkern. We zijn er dan ook tevreden over dat de Lange
Nieuwstraat opgeknapt wordt en dat de KPN-locatie gevuld wordt. We hopen dat deze
maatregelen in combinatie met een aantrekkende economie het vestigingsklimaat voor
winkeliers verbetert en de groeiende leegstand tegen zal gaan. Net als het CDA kijken we uit
naar de nota Detailhandel. Wij zouden deze nota liever afwachten dan nu al een keuze te
maken voor winkelstraatmanagement.
In de voorstellen die het college doet, missen we nog wel de mogelijkheid om de regeldruk voor
ondernemers, in het bijzonder het MKB, te verminderen. We hebben ons daarover hard
gemaakt voor het Ondernemersdossier. We zouden graag zien dat bij de Programmamanager
Vernieuwing, die ik liever onder het containerbegrip Bestuurlijke vernieuwing in het voorstel van
het college had gezien, dit Ondernemersdossier wordt opgenomen. Volgende week zullen wij
een motie indienen om deze met prioriteit mee te geven.
Afsluitend kijken wij terug op een Perspectiefnota met beleidsvoorstellen die het college daarin
doet. De keuzes zijn in onze ogen relatief beperkt. We kunnen alleen maar kiezen voor nieuw
beleid met een prioritering door middel van amendementen. Dat levert in onze ogen problemen
op; dat moet soepeler kunnen. Er valt op deze manier weinig te kiezen. Als we het toch zouden
moeten doen, zouden citymarketing, vernieuwing van de dienstverlening, het toezicht en de
door collega Korf al goed uitgelegde begrotingsapp onze prioriteit genieten.
In de ogen van de VVD zal het college echter niet alleen keuzes voor nieuw beleid moeten
voorleggen, maar ook keuzes over hoe we dat nieuwe beleid gaan financieren. Zonder keuzes
te maken in negatieve zin heeft de Velsense raad niet volledige controle over de richting die wij
met onze gemeente op willen. De VVD zal dan ook een amendement indienen om het college
op te roepen om bij de begroting in dit najaar aan deze raad voorstellen te doen voor het vinden
van 300.000 euro aan ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier kunnen wij als raad
een afweging maken welk nieuw en oud beleid we tegen elkaar af willen wegen. Dan pas
hebben we echt invloed op de richting die onze gemeente op gaat. Op deze wijze kunnen wij
onze kaderstellende rol echt vormgeven. Dit zou voor de VVD echter niet mogen betekenen dat
het college deze ruimte gaat zoeken in het verhogen van de lasten. De lokale lasten worden,
zoals wij in het coalitieakkoord hebben afgesproken, niet verhoogd om nieuw beleid te
financieren.
De VVD is wél van mening dat de woonlasten in Velsen groot zijn. Dit wordt met name
veroorzaakt door de hoge afvalstoffenheffing waarmee de huishoudens geconfronteerd worden.
Een afvalstoffenheffing waarbij het college gelukkig snel nieuwe contractonderhandelingen wil
aangaan, zodat deze omlaag kunnen en weer op een tarief terechtkomen dat te vergelijken is
met andere gemeenten van onze grote en complexiteit.
Dit zullen de huishoudens in Velsen in hun portemonnee moeten voelen. Iedere euro die een
Velsenaar minder betaalt aan het verwerken van zijn afval is een euro die de Velsenaar naar
zijn eigen invulling kan uitgeven. Dat kun je doen bij de kledingwinkel op de Lange Nieuw, de
bakker in Santpoort of de vishandel in Velsen-Noord. Dat is goed. Goed voor de Velsense
inwoner, goed voor de Velsense ondernemer en goed voor de Velsense gemeenschap. Ik dank
u.
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De voorzitter: Mijnheer Verwoort, dank u wel voor uw bijdrage. Ik heb 12 fracties gehad. Ik stel
voor te schorsen tot 9:45 uur. Vervolgens krijgt dan het college het woord om te reageren.
__________________________________________________________________________
SCHORSING
__________________________________________________________________________
De voorzitter: Dames en heren raadsleden, aanwezigen, ik heropen de vergadering. Eerst een
punt van orde. Ik heb goed geluisterd naar de raad en zeker ook naar mijnheer Ockeloen met
zijn ordevoorstel. De vraag is: gaan we door nadat het college gereageerd heeft? Ik adviseer u
om dat niet te doen. Ik zoek het natuurlijke moment, de moties, de amendementen en
dergelijke. Die moeten nog verspreid worden alvorens u ze kunt bestuderen en bespreken met
uw collega's. Ik stel u voor dat het college nu een reactie geeft. Het heeft ruimschoots de tijd
gehad om zich voor te bereiden, dus die reactie is natuurlijk goed. In ieder geval uitgebreid
mogen we verwachten. Ik stel voor om daarna de vergadering te schorsen vanavond. En dat we
dan inderdaad op 25 juni, volgende week, doorgaan.
Ik zie wat instemmende gezichten en ik kijk naar mijnheer Ockeloen.
De heer Ockeloen: Voorzitter, ik heb de schorsing zojuist gebruikt om uitbundig na te denken of
het wel zinvol was wat ik heb voorgesteld. Ik onderschrijf uw conclusie.
De voorzitter: Mijnheer Ockeloen, dank u wel. Hoe denken de andere raadsleden hierover? Ook
akkoord. Dan doen we het als volgt:
We starten met een algemene inleiding namens het college door wethouder Verkaik. Mijnheer
Verkaik, het woord is aan u.
Wethouder Verkaik: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Als eerste reactie wil het college nu
graag kenbaar maken dat we positief en dankbaar zijn voor de opmerkingen van de raad. De
opmerking die u hebt gemaakt dat de keuzes in lijn zijn met de Visie op Velsen. En de gedeelde
rode lijn die u hebt laten blijken met het college inzake de Visie en hoe wij daar naartoe willen
groeien. Dus nogmaals dank vanuit het college voor deze consistente samenwerking tussen het
college en raad.
Het thema van cocreatie en samenwerking dat met name door Velsen Lokaal en de
ChristenUnie werd genoemd kan het college ook waarderen. Wij zien ook dat dit in het
collegeakkoord staat als een van de speerpunten om zodoende met nieuwe ogen naar de
samenleving op pad te gaan en samen te werken voor het vormen van nieuw beleid.
De meeste fracties hebben wat opmerkingen gemaakt over de meicirculaire. En de
consequenties daarvan. Het moet mij toch van het hart dat daar blijkbaar een beeld is ontstaan
dat niet altijd helemaal conform de intentie van het college is. Wat er feitelijk aan de hand is, is
dat de meicirculaire een positiever beeld laat zien van het financiële beeld van de gemeente
dan in de Perspectiefnota was opgenomen. Maar niet zoveel positiever dat er ineens extra
ruimte ontstaat voor nieuw beleid. Wat de meicirculaire wél laat zien, zijn de schommelingen die
er zitten in de Algemene Uitkering die wij krijgen. Voornamelijk veroorzaakt door een wisseling
in het accres wat het Rijk uitgeeft. Het is met name in 2017 een dieptepunt. En ook de
verdeelmodellen voor het Sociaal domein. Die onzekerheid zorgt ervoor dat wij vanavond niet
de meest uitbundige polonaise kunnen wandelen over het voorgestelde nieuw beleid.
Een aantal fracties heeft ook opmerkingen gemaakt over de idee dat de Perspectiefnota veel
oud beleid bevat. Dan wil ik u toch even meenemen naar de strekking van de Perspectiefnota.
Nieuw beleid is nieuw beleid als er iets wordt gedaan wat we in het verleden niet deden. Maar
nieuw beleid is ook intensivering van bestaand beleid. Dus als we ietsje meer gaan doen dan
dat we normaal zouden gaan doen, blijft dat ook nieuw beleid. Ook al herkent u dit als basis van
het beleid. In de Perspectiefnota horen ook voorstellen voor intensiveringen van bestaand
beleid thuis.
Dit geldt ook voor de uitbreiding van de formatie die wij in de Perspectiefnota hebben
opgenomen. Veel van uw fracties hebben er opmerkingen over gemaakt. Het college is daar
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ook met een vergrootglas overheen gegaan: is dit nieuwe beleid het waard gezien de financiële
ruimte die we hebben? Het college heeft toch gemeend dit in het lijstje van nieuw beleid te
moeten opnemen. Wij dachten dat wij een beeld konden schetsen in de Perspectiefnota van de
extra taken die de gemeente krijgt voorgeschoteld. Daarin wilden wij laten zien dat het ook
betekent dat er meer handjes aan het werk moeten. Blijkbaar hebben we dat niet genoeg
duidelijk gemaakt. Dus bij de begrotingsuitwerking zullen we in ieder geval waar het om
formatie-uitbreiding gaat, duidelijk maken hoe het komt dat die extra handjes nodig zijn. En dat
het niet is om ons huis te spekken, maar dat is om de taken uit te voeren die op onze
gemeentelijke schouders rusten.
Wij hebben met deze Perspectiefnota een poging gedaan om uw raad in stelling te brengen. We
hebben geprobeerd uw raad ruimte te geven om keuzes te maken. Wij hebben vanavond goed
geluisterd naar uw prioriteiten. Wij snappen uw kritische opmerkingen voor wat betreft de vraag:
wat wil het college nu? Want toen wij met de Perspectiefnota bezig waren, hebt u in eerste
instantie een Perspectiefnota gehad toen we nog helemaal onkundig waren van de financiële
ruimte die we hadden. Er stond een mooie rode lijn in de tabel die u – even uit mijn hoofd – op
bladzijde 12 vindt. Het beleid dat er boven staat, stelt het college u voor. En over het beleid dat
er onder staat, hebben we het wel gehad, maar daar zien wij geen financiële ruimte voor. Die
lijn is dus naar boven gegaan onder het beleid dat zichzelf financiert. Ofwel geen beleid wat
extra geld kost. Dat is nu net de vervelende start van een nieuwe methodiek om uw raad in
positie te brengen en uiteindelijk komt het op een soort prioritering van een lange lijst terecht,
terwijl het onze bedoeling was: we laten uw raad alle keuzes zien die bij het college hebben
voorgelegen en dan kunt u daar een keuze uit maken. Al bent u het eens met de keuzes van
het college welk beleid te honoreren in de begroting, dan nog, wij honoreren eigenlijk niets,
want die lijn is, zeg maar, een nullijn.
We zijn ook blij met de aangekondigde motie van de PvdA. We hebben goed naar u geluisterd
en zijn van plan dit te verwerken in de begroting. Ook wat betreft de voorgestelde motie van de
VVD om ruimte te gaan zoeken in de begroting om toch nog iets van het nieuwe beleid dat
eigenlijk onder de nullijn staat te ontwikkelen.
Tot zover de algemene inleiding van het college. Ik kom nog terug op mijn eigen portefeuille,
maar niet nu.
De voorzitter: Na deze algemene inleiding van de portefeuillehouder financiën geef ik nu het
woord aan wethouder Baerveldt.
Wethouder Baerveldt: Er is veel gezegd over de decentralisaties. Terecht denk ik, want het is
een enorme operatie waarvoor we staan en hebben gestaan. Het is allemaal wel gelukt per 1
januari. De zachte landing is voorlopig goed gelukt, al zijn we er nog druk mee bezig. Het is een
behoorlijke uitdaging. U bent er allemaal goed bij betrokken en werkt er ook hard aan mee. U
bent ook zeer geïnteresseerd en ik ben blij dat het nu weer zoveel aandacht krijgt. We doen dat
natuurlijk ook in IJmondverband. We worden niet echt geholpen door de budgetten en de
wisselingen van het Rijk. Als u in de meicirculaire kijkt, ziet u dat daar ook weer wisselingen in
zitten. Op zich is dit best lastig, want als je al hebt bedacht hoe je wilt gaan inkopen in 2016 en
dan ineens blijkt dat er minder budget is. Gelukkig werken wij IJmondiaal samen, zodat de
schommelingen beperkt blijven. Maar het is wel een heel ding om daar goed uit te komen. Wij
blijven u ervan op de hoogte houden. We hebben in september, geloof ik, ook weer een
IJmondcommissievergadering waarin we hierop terug zullen komen. Dan kunnen we ook weer
zien hoe het zit met de budgetten. Het is een voortschrijdend proces. U hebt daar kort geleden
een sessie over gehad. We weten al iets meer. We zien dat sommige budgetten uit de bocht
dreigen te vliegen. Andere weer helemaal niet, dus hoe dat netto zit, weten we niet. Waar we
echter wel voor blijven zorgen, is dat cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat die
zachte landing ook gaat plaatsvinden.
We zijn natuurlijk ook bezig met de transformatie. Want ik hoorde u zeggen dat we met die
transformatie moeten beginnen. Als u de notities leest die u hebt gehad en zoals we ze vorig
jaar hebben vastgesteld, zit er natuurlijk al een stuk transformatie in. Het gebeurt nu al, want het
zou niet goed zijn als niet iedereen daar al druk mee bezig is. We zijn het nu in de planning aan
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het zetten, dus ik kan niet precies zeggen wanneer u het krijgt. Maar we zijn bezig met die
transformatieagenda en maken daarbij natuurlijk gebruik van de notities die we al hebben.
We moeten dit ook IJmondiaal weer op elkaar afstemmen. U zult begrijpen dat we dit niet alleen
als Velsen doen, maar pakken dit IJmondiaal op. Wij komen hierop terug.
Er is, onder andere, iets gezegd over de buurtsportcoach. Er wordt gevraagd naar het effect
ervan, maar dan hoor ik aan de andere kant zo'n prachtig verhaal over welk effect het heeft.
Dan denk ik: daar hoef ik niet meer op te antwoorden. Dat heeft mijnheer Stam van PWZ al voor
ons gedaan.
U moet zich wel realiseren dat de kosten hiervan een gerichte subsidie zijn van het Rijk. Dat
mag je dus alleen maar daarvoor inzetten. Daar gaan onze eigen middelen tegenaan. Dat is
dus geen geld waarvan je kunt zeggen: laat ik dat nou eens een keer ergens anders voor
inzetten. Het is dát, of anders niet. Het is ongeveer gratis, want we krijgen het van de
rijksoverheid, ook al is dat ook gewoon belastinggeld.
Er is ook iets gezegd over schoolzwemmen. We hebben het reguliere schoolzwemmen in 2012
afgeschaft, omdat wij het vervoer hebben afgeschaft. We hebben van de nood een deugd
gemaakt en hebben een andere manier van schoolzwemmen gecreëerd. Dus niet meer elke
week een klas een uurtje in het water, maar projectgewijs. Waarbij de kinderen soms
kennismaken met waterpolo, soms met en reddend zwemmen. Dat is een behoorlijk succes, dat
gaat echt heel erg leuk.
Dan blijft over het zwemdiploma. Velsen heeft nog steeds een vangnet; daar mag het best trots
op zijn. Dat is gewoon goed geregeld in onze waterrijke gemeente en ik denk dat dit heel
belangrijk is. Mocht u daar nog meer over willen lezen: collegebericht 132 in 2012 geef daar een
toelichting op. De afdeling is er altijd toe altijd bereid u te informeren.
Er is iets gezegd over evenementen. De evaluatie komt eraan. Als het college het behaagt:
volgende week. Dan wordt gekeken of het stuk inderdaad zo goed is dat het naar u toe kan. Ik
weet overigens niet wat u precies verstaat onder kostendekkendheid, maar als dat betekent dat
de ambtelijke inzet gelijk moet zijn aan de leges is dat een illusie. Dan zult u misschien zeggen
dat de leges dan maar omhoog moeten, maar dan moet ik u zeggen dat we al bij de top van
Nederland zitten, zoniet ongeveer de hoogste. Als u wilt weten of het kostendekkend is ten
opzichte van de economische waarde, dan is het meer dán dat. Dat zult u dan ook wel lezen in
het collegebericht van volgende week. Dan zou je veel meer geld moet uitgeven om nog meer
evenementen binnen te halen als je de economische waarde telt. Het is dus maar net hoe je het
bekijkt.
Ik wil het hierbij laten.
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan wethouder Verkaik. Nu specifiek over zijn
eigen portefeuille.
Wethouder Verkaik: Dank u mijnheer de voorzitter. Ik heb niet veel punten uit mijn eigen
portefeuille gevonden, maar wel een aantal belangrijke.
De winkelleegstand. Daar hebt u op verschillende manieren over gemeld. Enerzijds de
detailhandelsvisie, anderzijds de winkelstraatmanager.
Over de winkelleegstand met name hier in IJmuiden maakt het college zich ernstige zorgen. We
zien echter dat het zich in geheel Velsen voordoet, net zoals het zich in heel Nederland
voordoet. Om de beleidsmatige antwoorden te kunnen vinden en welke rol je als overheid kan
spelen om te proberen de leegstand tegen te gaan? Als ik de berichten hierover goed volg, zul
je uiteindelijk met minder winkels toe moeten in Nederland. Maar om leegstand in
winkelgebieden tegen te gaan, hopen wij dat de detailhandelsvisie ons daar een keuze voorlegt.
Daarmee komen we in het najaar naar toe.
Dat wordt dan zowel een IJmondiale detailhandelsvisie alsook een lokale aanscherping voor
wat wij hier in Velsen hebben.
U vindt het een en ander van de winkelstraatmanager. Het is geen middel om de taak van de
ondernemer over te nemen, maar juist om ervoor te zorgen dat de ondernemers elkaar gaan
opzoeken om in samenwerking met elkaar de kracht van het winkelgebied te versterken.
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Het college is blij met uw opmerkingen – dit zeg ik ook als algemene opmerking – over hoe trots
we met elkaar zijn op de kwaliteiten die Velsen biedt. U hebt het op verschillende manieren
aangeduid en uiteraard deelt het college die mening ook. Het is een van de redenen om, samen
met de Visie op Velsen, door city marketing de kansen die Velsen biedt aan nieuwe inwoners,
nieuwe bedrijven en nieuwe bezoekers verder te benutten. Vandaar het city marketingvoorstel.
Afsluitend het punt van de ChristenUnie: de kostendelingsnorm. Ik heb er gisteren ook al met u
over gesproken. Ik kan het niet mooier maken dan het is, maar dit is rijksbeleid dat wij verplicht
zijn uit te voeren. U noemde 250 gezinnen die minder uitkering gaan krijgen. We zijn ons
daarvan goed bewust. Ik herhaal mijn opmerking van gisteren: wat wij hier in Velsen doen is
maatwerk leveren met bijzondere bijstand en met inkomensaanvullende maatregelen. Op het
moment dat een gezin in nood komt, omdat er ineens een voorwaarde is gewijzigd waardoor er
niet genoeg inkomen is in een gezin, zullen wij hulp bieden om aan de levensstandaard zoals
wij die wensen te voldoen. Het heeft dus onze aandacht en we delen uw zorg, maar we denken
anderszins ook dat de gezinnen bij ons heel goed in beeld zijn evenals de knelpunten die er
voorkomen.
Tot zover, mijnheer de voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Bal. Gaat uw gang.
Wethouder Bal: Dank u voorzitter. De problematiek zoals genoemd door PWZ biedt kansen wat
betreft het water en de overlast die ervaren is. Wij proberen het mee te nemen in het maken van
'werk met werk'. Dus als wij met de regen en met het riool aan de slag gaan dan pakken we de
overlast ook mee. Een van de voorbeelden hiervan wordt op het moment uitgerold vlak voor het
gemeentehuis met, bijvoorbeeld, de diepblauwe kratten. Daar maken we werk met werk. Er is
een heel goede inventarisatie geweest in Velsen-Noord. Ook daar wordt die relatie gelegd door
in eerste instantie te kijken hoe wij de overlast op kunnen pakken als wij daar met
werkzaamheden aan de gang gaan. Daarmee komen we een heel eind op weg en een heel
eind tegemoet aan het beperken van de overlast aldaar. Dit neemt niet weg dat wij kunnen leren
van de ervaringen die we hebben opgebouwd in de afgelopen 10 à 15 jaar zoals ik die nu voor
me heb. Dit varieert van het stopzetten van de waterpompen van PWN in de duinen tot en met
de overlast die ervaren is in Velserbroek en, recentelijk nog, in Velsen-Noord. Maar het betreft
ook de wijken in IJmuiden die last hebben ervaren. Ondanks dat, voorzitter en raad, zijn wij –
gehoord hebbende de geluiden op het VNG-congres – een van de weinige gemeenten in
Nederland die het tarief hebben kunnen verlagen als we spreken over de rioolheffing en de
afvalheffing richting, in ons geval, Rijnland dat ons wil compenseren in dit soort zaken.
Ik heb daarmee gelijk een bruggetje geslagen naar wat ik geproefd heb. Ik ben dankbaar voor
het feit dat u de duurzaamheidprojecten en de milieuaspecten die wij aandragen in de
Perspectiefnota heel serieus genomen hebt. En dat wij daar samen met de raad optrekken,
omdat wij natuurlijk erg druk bezig zijn om het milieubeleidsplan met elkaar op te stellen.
De spreker van D66 was wat minder enthousiast over de duurzaamheidprojecten. Hier is dus
een schone taak voor andere raadsleden, want we moeten het tenslotte samen doen. En ook
voor mij om D66 nog eens een keer als groene partij mee te nemen, want het is natuurlijk wel
heel erg belangrijk. Ik zie dat binnen deze partij ook al wat hoofden geknikt en geschud worden.
Dus ligt er misschien ook een taak binnen D66 om daar een stukje eenheid in te vinden. Want
als zelfs de VVD vanavond probeert over te komen als groene partij, kunt u niet achterblijven. Ik
reken op steun om met elkaar het beleid hierop aan te scherpen. En daar samen een
onderbouwing voor te vinden in de behandeling van de begroting. Ik ga daar mijn uiterste best
voor doen en verwacht ook uw steun daarin.
Dit betekent ook dat we dan met elkaar kunnen kijken naar het beheersbaar houden van de
woonlasten. Als wij duurzame zaken aankaarten, proberen wij die ook in de woningbouw terug
te laten komen. Zoals het uitrollen van een warmtenet zoals aangegeven. U noemde het getal
2000. Dit zijn huishoudens die op dit moment aangesloten zouden kunnen worden als we die
hier naartoe zouden kunnen halen. We moeten daarvoor wel investeerders vinden. Het getal
45.000 is het totale aantal woningaansluitingen in de regio waar het naartoe uitgerold zou
kunnen worden.
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Onlangs hebben we naar een overeenkomst gekeken om het uitrollen niet alleen in de regio
IJmond en Kennemerland te doen, maar ook richting Amsterdam, Purmerend. Op zo'n manier
zouden we misschien zelfs een dekkend net kunnen gaan vinden in Noord-Holland. Ik kan u
echter wel vertellen dat ons dit niet gaat lukken in 2016. De onderzoeken daarnaar zijn in ieder
geval hoopgevend en de bedrijven willen daarin meewerken.
Dit betekent dat wij met al die maatregelen ook de woonlasten beheersbaar proberen te
houden. Als wij daarmee kosten kunnen besparen voor zowel huurders en woningcorporaties
als de particuliere woningbezitters werken met elkaar aan een van de uitgangspunten van ons
coalitieprogramma waar heel veel partijen van deze raad ondersteuning aan geven: het
beheersbaar houden van de woonlasten. En als het even kan het omlaag drukken van de
woonlasten.
Een van deze componenten, mijnheer De Winter van ChristenUnie, is bijvoorbeeld het afval.
Vooruitlopend op het contract met de HVC dat eigenlijk pas een jaar later verlengd zou moeten
worden, streven we ernaar dat wij met ingang van 2016 een degelijk contract hebben waarin we
er vanuit kunnen gaan dat we per woonhuisaansluiting minder betalen dan nu het geval is. Daar
zit dus al een contractuele verlaging in.
Er zit echter nog een addertje onder het gras, als wij met zijn allen niet in staat zijn het afval
beter te scheiden. Het Rijk zegt dat we dan per ton restafval een boete opgelegd krijgen. Ook
het 'vang'-verhaal, van afval naar grondstof, wordt natuurlijk in de komende jaren van groot
belang. Daarin hebben we nog een slag in te maken zoals u weet.
Maar ook in ruimtelijke zin hebben wij een slag in te maken, want op welke wijze gaan we deze
scheidingsprocedures in gang zetten? Dit zijn zaken die met elkaar verbonden moeten worden.
Ik zou dus zeggen: met elkaar gaan wij ervoor als raad en college om die woonlasten
beheersbaar te houden en als het even kan te drukken.
Tot zover. Dank u wel.
De voorzitter: Het woord is aan wethouder Te Beest.
Wethouder Te Beest: Voorzitter, er is vanavond veel gesproken over het Sociaal domein, de
zachte landing en in het bijzonder over de huishoudelijke hulp. Met name de SP, maar ook
andere fracties hebben dat benoemd. Is daar ook sprake van een zachte landing, zowel in
kwantiteit als in kwaliteit?
U signaleerde terecht dat we in 2015 ook op dat front een zachte landing hebben gecreëerd.
Die is wat ons betreft buitengewoon goed bevallen. In tegenstelling tot heel veel andere
gemeenten waar men er anders mee om is gegaan, hebben wij het kwaliteitsniveau in stand
kunnen houden. Terecht roept u ons op om te proberen dit zo lang mogelijk vast te houden. Het
is absoluut onze intentie om ook op dat punt goed te blijven presteren als sociale gemeente.
Daarbij tekenen we wel aan dat er erg veel geld in omgaat en dat we de financiën heel goed in
de gaten moeten houden. In die zin is de intentie om op het punt van huishoudelijke hulp goed
en sociaal te blijven acteren in de gemeente Velsen. Maar wel met de kanttekening dat, waar er
op het gebied van financiën veel meer aan de hand is, we een juiste balans blijven houden.
Daar zullen we ons uiterste best voor blijven doen.
Er is gesproken over het dierenwelzijn, met name door GroenLinks. Het streven is om nog voor
de zomervakantie, als dat niet lukt in ieder geval vlak erna, met een evaluatie te komen van het
huidige dierenwelzijnsbeleid. Als er aanleiding is om een aantal zaken aan te pakken zal dit
uiteindelijk leiden tot nieuw beleid. Ongetwijfeld komen we er dan weer over te spreken. Dus het
zit in de pen en het is nagenoeg afgerond. Het is een kwestie van weken wat ons betreft.
Voorzitter, tot zover.
De voorzitter: Het woord is aan wethouder Vennik.
Wethouder Vennik: De bereikbaarheid. Dit is een belangrijk thema en daarom hebben we ook
met elkaar de Bereikbaarheidsvisie vastgesteld. Het is, denk ik, een heel belangrijk kader om
naar die bereikbaarheid te kijken. Dat is ook prima, want er zijn allerlei ontwikkelingen aan de
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gang. I en M zegt dat ze niet automatisch kiezen voor meer asfalt. We moeten het daarnaast
slimmer en beter organiseren.
In het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten is opnieuw het vervoer over water
opgenomen. Natuurlijk ook met de intentie om daarmee een deel van het verkeer over de weg
te ontlasten. Wat ons betreft is dus ook die oost-westverbinding een punt van aandacht. Wel
echter in overeenstemming en met afstemming op al die andere overheden in dat grote gebied.
Samen met mijn collega uit Haarlem vertegenwoordigen wij de IJmond en Zuid-Kennemerland,
in ieder geval op inhoud, in de vervoersregio. De provincie heeft een duidelijk standpunt
overgenomen wat nu precies de positie is van IJmond en Zuid-Kennemerland in de
vervoersregio. We kunnen hierin wel degelijk een rol spelen. Als het bijvoorbeeld gaat over
fietsbeleid, dan wordt er bijna automatisch een soort grens getrokken aan de westkant van de
vervoersregio. Terwijl wij juist zeggen dat het gebied groter moet worden gemaakt. Vanuit dat
perspectief pakken wij de dingen op.
Ook de aanpassingen aan de Parkweg zijn een voorbeeld waardoor je met kleine interventies
probeert de doorstroming te verbeteren. En daarmee dus ook, misschien op microniveau, kun je
iets te doen aan de bereikbaarheid tussen West en Oost.
Een ander iets dat loopt in dit verband is het MIRT-onderzoek A9. Ook dat is iets waar we als
Velsen zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd zijn. En ook dat is een manier om aan
de bereikbaarheid te werken.
Maar ook vanuit de gedachtegang dat meer asfalt niet langer de oplossing is voor
bereikbaarheidsvraagstukken. Wij vragen aandacht voor, bijvoorbeeld, fietssnelwegen. Die
fietssnelwegen staan niet in de Perspectiefnota omdat we die vorig jaar al opgenomen hebben.
Die kunnen dus gewoon bekostigd worden uit het lopende budget. We proberen dit samen met
Zuid-Kennemerland op te pakken. Het zit niet alleen in de aanleg van fietssnelwegen, maar
soms ook in het oppakken van ontbrekende schakels. Het is goed dat we de
Bereikbaarheidsvisie met elkaar hebben vastgesteld. Het zal steeds een belangrijke leidraad
zijn bij onze inzet vanuit de IJmond.
De portefeuillehouder, burgemeester Weerwind: Ik ga het met u hebben over een stuk publieke
dienstverlening. Enkele van u hebben terecht vragen gesteld over handhaving en toezicht. Ik
koppel dit even aan Fabricius. Daarbij zijn nadrukkelijk vragen gesteld over hoe we dit moeten
zien.
Laat ik even met Fabritius beginnen. Ik kan de krant van deze week aanhalen waarin we lezen
dat in het havengebied een succesvolle actie is gehouden. Niet alleen het illegaal wonen, maar
juist ook de wietteelt was een van de grote speerpunten die we wilden oppakken. We kunnen
constateren dat het minder is geworden, maar het is er nog wel. En dan gaan we pand voor
pand controleren.
U hebt gevraagd om een verantwoordingsnota. U hebt mij terecht ook gevraagd te laten zien
wat de resultaten zijn. We kunnen praten over tonnen aan belastinggeld die de Belastingsdienst
heeft geïnd, diverse criminelen die daadwerkelijk zijn opgepakt in het havengebied. Veel
belangrijker is echter dat we – naast die output, naast die harde, concrete prestaties die wij voor
u hebben – in samenwerking met onze partners de politie, het Openbaar Ministerie en de
belastingdienst, in kaart hebben gebracht wat het nadrukkelijk betekent voor Velsen in de
toekomst. Waar staan we nu? Welke maatschappelijke effecten zien we in dit gebied? Dat is
een stuk verantwoording.
U hebt daar middelen voor beschikbaar gesteld. Zowel de prestaties als de maatschappelijke
resultaten willen we heel scherp aan het papier toevertrouwen en aan u teruggeven, zodat u
kunt zien wat die extra verscherpte handhaving en toezicht in het havengebied ten slotte heeft
teweeggebracht. En waarom we dat in de nabije toekomst willen behouden en versterken.
Daarvoor ga ik en gaan wij als college ons verantwoorden. We plaatsen het in de tijd. Onze
doelstelling is om dit op zo kort mogelijke termijn te doen. Dan praat ik over het begin van het
derde kwartaal van 2015. Dus na het zomerreces of daar tegenaan. Als deze bestuurder er nog
is, wil hij dat aan u teruggeven. Dit als reactie op de Fabritiusvragen die ik heb gehoord.
Het tweede punt betreft de publieke dienstverlening. Ik heb daar heel positieve opmerkingen
over gehoord. Ik heb u ook terecht horen zeggen dat waar de ondernemers, de inwoners, de
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maatschappelijke organisaties die hier zoveel diensten en producten afnemen van de overheid,
ook de publieke dienstverlening van deze tijd moet zijn.
Er zijn in dit land allerlei ontwikkelingen gaande. Of ik nu praat over de Overheidsbrede
Dienstverlening 2020, bedacht door de Vereniging van Directeuren Publieksdiensten, of dat ik
praat over de VNG – zij die naar het VNG-congres zijn geweest, weten dat een resolutie is
aangenomen om een verdere stap te maken om te bekijken waar we als gemeenten
samenwerken om nog effectiever, nog efficiënter, nog kostenbewuster maar ook
consumentgerichter kunnen acteren.
Dat zijn nieuwe ontwikkelingen in de netwerksamenleving waarin wij wonen. Tegelijkertijd
betekent dit niet dat je naar minder loketten wilt gaan alleen maar om het verminderen van het
aantal loketten. Neen. We willen de consument, de klant centraal stellen. Maar wel met behulp
van met de kansen en technieken van de nieuwe tijd waarin we leven. Om daarbij aan te sluiten
moet je niet alleen maar klein denken; je moet af en toe ook groot denken. Dienstverlening 2020
is een van die concrete programma's.
Wij hebben de lijnen, want ons management is ook actief in de Vereniging van Directeuren
Publieksdiensten. Wij ontvangen ze ook in dit huis. Wij hebben ook bestuurders in dit huis die in
de VNG-commissie Publieke dienstverlening en informatiebeleid zitting hebben. Dan zie je dat
de tijd niet stil staat, maar dat je moet blijven aanhaken. En dat je dat niet alleen
uitvoeringsgericht moet doen maar dat je er ook over moet nadenken in beleidsconcipiërende
zin. Het is en-en. Daar moeten we slagen in maken. Dat willen we ook. Dat is, en enkele van u
hebben dat ook genoemd, altijd een cocreatie tussen vakspecialisten en de consument die hier
in dit huis komt en een product of een dienst afneemt aan het loket.
Waarom zou u dat thuis niet kunnen? Vanaf de bank of elders, waar u ook moge zitten. Hoe
kunnen we dat klantvriendelijker doen? Die slagen willen we niet missen. De menselijke maat is
het uitgangspunt. Het gemeentelijk Servicepunt betekent nieuwe kansen. Maar dan moeten we
er wel over nadenken. Dan moeten we er wel over schrijven. En dan moeten we geen
trendsetter of trendvolger willen zijn. Het komt aan op lokaal maatwerk dat past bij Velsen. Zo
praten wij over de overheidsbrede dienstverlening, de publieke dienstverlening waaraan we
invulling willen geven. Wij willen u daar graag in meenemen. Dit is de achterliggende geest die
ik heb willen duiden.
De voorzitter: Dames en heren, in deze ronde hebben de collegeleden specifieke informatie
gegeven. De portefeuillehouder financiën is begonnen in algemene zin.
Ik zou de vergadering nu willen schorsen en continueren op donderdag 25 juni om 19:30 uur.
__________________________________________________________________________
SCHORSING TOT 25 JUNI, 19.30 UUR
__________________________________________________________________________
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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen van 18 juni
2015 voortgezet op donderdag 25 juni 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, 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-de Vries, 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, A. Verkaik.

Afwezig
:
J.P. van Ikelen.
___________________________________________________________________
Voortzetting van de raadsvergadering van 18 juni 2015
OPENING
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond. Ook goedenavond aan de inwoners thuis We
hebben op 18 juni de vergadering geschorst. We gaan nu de vergadering heropenen.
Ik kijk even welk raadslid vanavond afwezig is. Naar mijn idee is dat de heer Van de Ikelen. Hij
is afwezig. Zijn er andere raadsleden die u mist als u naar uw collega's links en rechts van u
kijkt? Mijnheer Stam, u ziet ze allebei zitten vanavond? Uitstekend. Ik constateer ook dat u terug
bent van vakantie, mijnheer Kappen.
Vanavond hebben we nog een vijftal agendapunten te behandelen. Om 23. 00 uur bekijken we
hoe ver we zijn. Mocht het zo zijn dat met een extra halfuur alle agendapunten goed behandeld
zijn, gaan we door. Mocht dat niet het geval zijn dan schorsen we de vergadering tot
aanstaande maandag.
De voorzitter: Dames en heren, ik heb een aantal amendementen mogen ontvangen bij de
agendapunten 08, 09 en 12. Dat zijn: amendement A7 over Street Art bij agendapunt 08. Dat
hoort bij de Impulsprojecten van de fractie LGV, indiener de heer Bart.
Amendement A8 over ligplaats Spaarnwoude bij agendapunt 09. Het betreft het
bestemmingsplan Spaarnwoude, ingediend door de fracties Beryl Dreijer, Forza!, Velsen Lokaal
en ChristenUnie.
Af en toe zijn er vanavond medeondertekenende fracties bij gekomen. Ik word hierin
gesouffleerd door de griffier. Sla ik echter een fractie over, helpt u mij dan wanneer u als
indiener het woord krijgt voor de toelichting op welke fracties het amendement of de motie
steunt.
Amendement A9, het advies van de Rekenkamercommissie te behandelen bij agendapunt 12,
de jaarstukken van 2014. Het amendement is ingediend door de VVD, Velsen Lokaal, Forza!
IJmond, PWZ, D66Velsen, SP, PvdA, ChristenUnie, de fractie Beryl Dreijer, GroenLinks en de
LGV. Ik heb begrepen dat mevrouw Mastenbroek namens de indieners het woord zal voeren.
Dames en heren ik heb ook 16 moties mogen ontvangen die zijn ingediend bij de
Perspectiefnota. Voor de behandeling van een agendapunt zal ik de desbetreffende moties of
amendementen noemen, waarover ze gaan en door wie ze zijn ingediend.
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08
IMPULSPROJECTEN VISIE OP VELSEN
De voorzitter: Samen met de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties
en andere overheden is in 2011 de Visie op Velsen 2025 opgesteld met als titel: Kennisrijk
Werken in Velsen. Sinds die tijd werken we met focus en enthousiasme aan het realiseren van
de ambities uit deze visie.
In de strategische agenda Energiek en Innovatief naar 2016 hebben we dat nog eens extra
bekrachtigd met de vier strategische prioriteiten: Interessant IJmuiden, IJmond Innovatieve
Regio, Er zit Energie in Velsen, Avontuurlijke Kust en Groen.
Dames en heren raadsleden, met deze vijf impulsprojecten wil het college in de bestuursperiode
2014-2018 de uitvoering van de Visie op Velsen en de Strategische Agenda een extra duw
geven. De vijf projecten zijn:
1. Techport IJmond.
2. Kustvisie en Kustinformatie en Innovatiecentrum. (KIIC)
3. Offshore Windenergie.
4. Havenkwartier, Halkade en Oud-IJmuiden.
5. City marketing en IJmuiden-Rauw aan-Zee.
U hebt dit in de agenda aangemerkt als hamerstuk.
Amendement A7 over Street Art wordt toegelicht door de heer Bart van de fractie LGV.
Mag ik u de volgende behandeling voorstellen:
1. Een korte toelichting en de voorlezing van het dictum door de heer Bart.
2. Reactie van het college.
3. Reactie van de overige fracties.
4. Portefeuillehouder in tweede instantie.
5. Reactie van de indiener.
6. Einde van de beraadslagingen.
7. Stemverklaring over het amendement.
8. Stemming.
9. Stemverklaring over het raadsbesluit.
10. Stemming over het raadsbesluit.
Dan geef ik nu het woord aan u, mijnheer Bart.
De heer Bart: Dank u wel voorzitter. Daarom willen we een amendement indienen op Street Art.
Het dictum luidt:
In de bijlage nummer 2 van het raadsvoorstel getiteld: Nadere toelichting op de Impulsprojecten
Visie op Velsen, op pagina 10 toe te voegen '… en Street Art' aan de zin: Een integraal plan
laten opstellen voor de belangrijke toegangswegen en knooppunten in IJmuiden. Daarin staat
aangegeven op welke locatie en wat voor voorziening gewenst is. Zoals verrekijkers, rauwe
banken, banieren, herkenbare elementen en/of landmarks, bebording. Hierop zou Street Art een
mooie aanvulling zijn.
We zijn van mening dat er opvallende dingen gedaan moeten worden om de gemeente
Velsen/IJmuiden op de kaart te zetten. Dit kan eenvoudig door muren en/of panden aan te
stellen waarop Street Art-artiesten hun gang kunnen gaan om zo beroemde artiesten en ook om
toeristen aan te trekken. Hierbij wou ik het laten. Ik hoor graag wat de wethouder ervan vindt.
En of ik op jullie kan rekenen.
De voorzitter: Mevrouw de wethouder.
Wethouder Baerveldt: Ik mag nu wat zeggen van de voorzitter. U hebt op een goede wijze het
amendement toegelicht. Wij zien mogelijkheden om dat als een van de uitingen mee te nemen
in de planvorming. Ons advies is om het amendement over te nemen.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Baerveldt. Zijn er overige fracties die willen reageren?
ChristenUnie, gaat uw gang.
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De heer De Winter: Dank u wel voorzitter. Ik ben toch wel benieuwd naar de heer Bart. Waar
ziet u dit dan voor zich? Kunt u een paar voorbeelden noemen van locaties waar dit mogelijk is?
De heer Bart: Dat zou in de gehele gemeente kunnen. Op goede plekken. Ik noem maar:
viaducten, PEN-huisjes, bunkers, muren, Halkade, noem maar op.
De heer De Winter: Ja, dat kan ik natuurlijk ook verzinnen. Ik neem echter aan dat als u zo'n
amendement indient, dat u toch wel een beetje voor u hebt van, nou, dat of dat zou een mooie
locatie zijn. Ik hoorde voor de vergadering iemand zeggen dat als je naar Wijk aan Zee rijdt, je
een prachtige indiaan ziet. Dat is een blikvanger. Dat vind ik wel mooi. Maar heb je niet een of
andere locatie voor je?
De heer Bart: De Bik en Arnoldkade zou een prima zijn om mee te beginnen. De Baco is er ook
al mee begonnen.
De voorzitter: Kortom, ik hoor u eigenlijk zeggen dat dit zorgvuldig maatwerk is en dat het nader
bepaald moet worden.
De heer Bart: Correct.
De voorzitter: Mijnheer De Winter?
De heer De Winter: U hebt dat goed samengevat. Dank u wel.
De voorzitter: U hebt me daarvoor ingehuurd. Wilt u nog gereageren, mevrouw de wethouder?
Neen.
Mijnheer Bart, wilt u nog iets toevoegen?
De heer Bart: Nee hoor, ik denk dat het een mooie aanwinst is voor Velsen/IJmuiden.
De voorzitter: Dit is het einde van deze beraadslagingen hieromtrent. Ik ga naar de stemming
over het amendement. Wenst iemand gebruik te maken van een stemverklaring? Niemand. Is
stemming gewenst? Neen. Dan is amendement A7 met algemene stemmen aangenomen.
Dan ga ik nu naar het raadsbesluit. Wenst iemand gebruik te maken van een stemverklaring
over het raadsbesluit? Niemand van u. Is stemming gewenst? Neen. Dan is het voorliggende
raadsbesluit met algemene stemmen aangenomen.
09
BESTEMMINGSPLAN SPAARNWOUDE
De voorzitter: Voor het Recreatieschap Spaarnwoude is het noodzakelijk om een nieuw en
actueel planologisch kader te scheppen. Dit omdat het huidige bestemmingsplan al meer dan
10 jaar oud is. De zienswijzen zijn gebundeld in een nota van behandeling zienswijzen. Naar
aanleiding van de nota behandeling zienswijzen wordt de raad voorgesteld een
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. U hebt dit aangemerkt als hamerstuk. Op 18 juni is
er een amendement ingediend, amendement A8, over een ligplaats in Spaarnwoude door de
fracties Beryl Dreijer en Forza! IJmond. Ik heb begrepen dat mevrouw Dreijer namens de
indieners het woord zal voeren. Ik nodig u uit voor:
 Een korte toelichting en voorlezen van het dictum door mevrouw Dreijer.
 Reactie van de portefeuillehouder.
 De overige fracties.
 De wethouder in tweede instantie.
 De indiener in tweede instantie.
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 Einde van de beraadslagingen.
 Stemming over het amendement.
 Stemming over het raadsbesluit.
Dat is de volgorde. Is iedereen akkoord? Juist. Mevrouw Dreijer, u hebt het woord.
Mevrouw Dreijer: Dank u wel voorzitter. Amendement A8 poogt toe te voegen de volgende
zinsnede:
'Met uitzondering van al hetgeen is overwogen in de nota behandeling zienswijzen ten aanzien
van de ligplaats naast Stelling 54. Dus te weten de enige bewoonde ligplaats van de groep uit
het jaar 2000 die als enige niet gelegaliseerd is. Nu is er onduidelijkheid gerezen over het feit of
dit daadwerkelijk een zaak is die uitsluitend speelt tussen de inwoners en Rijkswaterstaat'.
De toelichting luidt als volgt: In een juridische procedure is jaren geleden ten aanzien van een
ligplaats in het bestemmingsplan vermoedelijk iets misgegaan. Het is onduidelijk of dit heeft
gelegen aan de gemeente Velsen.
In de sessie van 17 juni werd gesproken over het ligplaatsenplan. Dit ligplaatsenplan had
volgens de in de sessie verstrekte informatie geen juridische status. Het is echter wel de titel op
basis waarvan Rijkswaterstaat tot handhaving is overgegaan. Nu zijn er twee mogelijkheden:
1. Het plan heeft juridische status en daarmee is de handhaving rechtsgeldig.
2. Het plan heeft geen juridische status. Daarmee is de titel aan de handhavingsacties
komen te ontvallen.
Hieraan zou ik zelf willen toevoegen: is de titel gebrekkig?. Daarmee zou deze titel niet
rechtsgeldig zijn.
Dit amendement beoogt niet een inhoudelijke uitspraak te doen, dus of dit al of niet correct is.
Dit amendement is alleen bedoeld om ten aanzien van deze ligplaats een zogenoemd novum te
creëren, waardoor het voor belanghebbenden mogelijk wordt de gang van zaken aan een
rechterlijk oordeel te onderwerpen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de wethouder.
Wethouder Vennik: Wij zullen dit amendement ontraden. Om twee redenen:
1. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan staat de weg voor deze belanghebbende
open om bij de Raad van State zijn zaak aanhangig te maken. Daar is dit amendement
dus niet per se voor nodig.
2. Daarnaast worstelen we ook erg met de 'vertaling' van dit amendement, omdat het
weinig concreet is. Het is een soort verbeelding van planregels die uiteindelijk ook
opgenomen moeten worden in dit bestemmingsplan. Primair gaat het erom dat bij de
vaststelling van dit bestemmingsplan de mogelijkheid van de belanghebbende naar de
Raad van State te gaan weer open ligt.
Wat ons betreft, ontraden we dit amendement.
De voorzitter: Wethouder, dank u wel. Welke fracties willen reageren? Velsen Lokaal en CDA.
Het woord is aan Velsen Lokaal.
De heer Diepstraten: Dank u wel voorzitter. Velsen Lokaal heeft amendement 8
medeondertekend omdat dit amendement de uitzondering op de regel bevestigt. Namelijk om
individuele gevallen niet op raadsniveau te bespreken.
Deze persoon lijkt op dit moment letterlijk tussen de wal en het schip te vallen doordat
overheden naar elkaar wijzen. Dan is het al te gemakkelijk om ernaar te verwijzen dat er een
mogelijkheid is om in beroep te gaan bij de Raad van State. De gemeenteraad heeft dan in feite
het ligplaatsenbeleid waar het om draait als zodanig vastgesteld. Daar draait het in dit geval om,
dat het ligplaatsenplan geen formele juridische status heeft. Met dit amendement beogen wij dat
de persoon die daar zou willen gaan liggen de mogelijkheid heeft de gang van zaken aan een
rechterlijk oordeel te onderwerpen.
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De voorzitter: Tot zover mijnheer Diepstraten? Het woord is aan het CDA.
De heer Sintenie: Dank u wel voorzitter. Tijdens de sessie hebben we al gezegd dat wij het idee
hebben dat hier in het verleden iets niet lekker is gegaan tussen Rijkswaterstaat en de ligplaats
daar. Hij heeft op advies van Rijkswaterstaat op een plek gelegen die geen ligplaats was. Er
wordt wel gezegd van, ja, we hebben het idee dat, ook als we alles terugkijken, dat de
gemeente geen blaam treft. Als de wethouder gezegd zou hebben, we zien toch misschien kans
om daar iets te doen, dan hadden we het misschien overwogen. Gezien het antwoord dat we
net gekregen hebben dat hij toch nog de mogelijkheid heeft om naar de Raad van State te
gaan, zullen wij dit amendement niet steunen. We zullen de wethouder hierin volgen.
De voorzitter: Dank u. Wethouder, u hebt het woord.
Wethouder Vennik: Misschien nog ter aanvulling: dat ligplaatsenplan heeft naar de indruk van
de gemeente wel degelijk rechtsgeldigheid. Het is destijds in de loop van een artikel 19, lid 2procedure door de rechter vastgesteld. Daardoor is die artikel 19, lid 2-procedure ook niet
doorgezet, omdat er op dat moment een door de rechter bekrachtigde uitspraak lag over dat
ligplaatsenplan.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is weer aan de indiener, mevrouw Dreijer.
Mevrouw Dreijer: Ja, even kort reageren. De indieners zeggen niets over het bestemmingsplan;
wat ons betreft kan dat gewoon geaccordeerd worden.. Sterker nog, er komt zelfs geen
inhoudelijke uitspraak bij het aannemen van dit amendement over wat er staat in die nota van
zienswijzen. Of dat juist is of niet.
Ik ben eigenlijk geneigd om nog even aan de portefeuillehouder te vragen wat er op tegen is om
dit amendement in te dienen. Ik zie dus verder geen bezwaar. Dank u wel.
Wethouder Vennik: Ja, dan kom ik terug waarmee ik begonnen ben. Waar het primair om gaat,
is, die indruk hebben wij gekregen, dat de belanghebbende weer in een positie moet komen
waarin hij naar de Raad van State kan gaan. Dat kan hij op het moment dat u het
bestemmingsplan vaststelt. Dan denk ik, gezien alles wat er gebeurd is, dat we heel
terughoudend moeten zijn met het toevoegen van elementen die op zich niet per se nodig zijn
om die rechtsgang te volgen. Wij zijn van mening dat we het wel op de een of andere manier in
het bestemmingsplan vast zouden moeten leggen. Dat kost ons nu juist weer moeite gezien de
tekst van het amendement.
De voorzitter: Dank u wel. Ik beëindig hier de beraadslaging en ga naar de stemming toe. Wie
wil gebruik maken van een stemverklaring over het amendement? Niemand van nu.
De stemming over amendement A8. Is stemming gewenst?
Wie is voor amendement A8? Velsen Lokaal, Forza!, SP, ChristenUnie, PWZ, GroenLinks en de
fractie Beryl Dreijer. Dat zijn 12 stemmen vóór.
Wie is tegen amendement 8? PvdA, CDA, VVD, D66Velsen en LGV. 20 stemmen tegen.
Hiermee is amendement 8 verworpen.
Wie wenst een stemverklaring bij het raadsvoorstel? Velsen Lokaal. U hebt het woord mijnheer
Diepstraten.
De heer Diepstraten: Dank u wel. Velsen Lokaal vindt dat het startdocument goed vertaald is
naar het bestemmingsplan. We zijn blij dat in dit bestemmingsplan het aantal evenementen is
geconsolideerd. Door de uitbreiding, waar Velsen Lokaal op zich niet tegen is, in een ander
bestemmingsplan te vatten, houdt de bevolking optimaal de mogelijkheid tot inspraak. Wij
vragen van het college wel aandacht voor de menselijke kant van een aantal juridische
aspecten die momenteel spelen in Zijkanaal B. Dat was het.
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De voorzitter: Dank u wel. Is stemming gewenst? Neen. Ik concludeer dat het voorliggende
raadsbesluit met algemene stemmen is aangenomen. Aldus besloten.
12
JAARREKENING EN JAARVERSLAG 2014 VELSEN
De voorzitter: De volgordelijkheid in de besluitvorming leidt er toe dat wij eerst spreken over de
jaarrekening en het jaarverslag 2014, agendapunt 12. Daarna gaan we naar de eerste
bestuursrapportages 2015, agendapunt 11. Akkoord?. Goed.
Elk jaar legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad over
het gevoerde beleid. In de programmaverantwoording wordt gerapporteerd over de resultaten
van de diverse beleidsterreinen verdeeld over de programma's.
In de programmaregeling wordt financiële verantwoording afgelegd. De programmarekening is
door de accountant gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring over zowel de
getrouwheid als de rechtmatigheid.
Er is een amendement ingediend. Amendement A9 over het advies van de
Rekenkamercommissie, ingediend door de fracties van de VVD, Velsen Lokaal, Forza! IJmond,
PWZ, D66Velsen, SP, PvdA, ChristenUnie, fractie Beryl Dreijer, GroenLinks en LGV. Namens
de indieners zal mevrouw Mastenbroek het woord voeren.
Ik stel voor dat we eerst luisteren naar mevrouw Mastenbroek:
 Korte toelichting en voorlezen dictum.
 Reactie van het college.
 Reactie overige fracties.
 Wethouder in tweede instantie.
 De indiener in tweede instantie.
 Stemming.
Mevrouw Mastenbroek, het woord is aan u.
Mevrouw Mastenbroek: Dank u wel voorzitter. We hebben het druk, het zijn spannende tijden.
We willen dat in grote lijnen alles goed gebeurt, zoals we met elkaar hebben afgesproken.
Ondanks de goede voornemens is de planning niet gehaald. Wij ontvingen diverse keren een
erratum en herziening jaarstukken zonder excuus. Dat vinden wij niet zo chic.
Met veel plezier kijken we terug naar de behandeling van de jaarstukken in 2012. Die werden
ruim binnen de tijd aangeleverd. Wij constateren dat het hier binnen de organisatie zeker kan.
Wij zijn teleurgesteld en hadden gehoopt dat eerder gemaakte afspraken waren gerealiseerd.
Om die reden hebben we de aanbevelingen uit het advies van de Rekenkamercommissie d.d.
11 juni geamendeerd en toegevoegd aan het voorliggende raadsvoorstel, de Jaarstukken 2014.
We geven hier mee opdracht aan het college de genoemde aanbevelingen uit te voeren en de
raad elk halfjaar te informeren over de voortgang. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Mastenbroek. Het woord is aan de wethouder.
Wethouder Verkaik: Dank u, mijnheer de voorzitter. U zult snappen dat dit amendement als een
donderslag bij heldere hemel kwam voor het college. We hebben ook de hele dag vergaderd
over wat we ermee zouden doen. Uiteindelijk is het oordeel toch geworden dat we het
amendement overnemen.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer de wethouder. Welke fracties willen reageren? Het CDA. U
hebt het woord.
Mevrouw Eggermont: Dank u wel voorzitter. De CDA-fractie heeft niet meegetekend, omdat wij
in de sessie een heel duidelijk antwoord hebben gekregen van de wethouder. Het college zou
het advies van de Rekenkamercommissie heel serieus overnemen. Wat de rapportage betreft,
zeggen wij prima dat er gerapporteerd moet worden naar de gemeenteraad. Dan denk ik toch
zelf sterker: én naar de rekenkamer. Maar goed, als ik het antwoord van de wethouder zo hoor,
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vind ik dat hij misschien zelf geen vertrouwen heeft in de toezegging. Ik had er echter het volste
vertrouwen in. Maar goed, als u het overneemt, wie ben ik dan om ertegen te zijn. We zullen het
proces echter goed in de gaten houden.
De voorzitter: Dank u wel. Ik breng amendement A9 in stemming. Is stemming gewenst? Neen.
Ik concludeer dat amendement A9 met algemene stemmen is aangenomen.
Het raadsvoorstel is aangemerkt als hamerstuk. Wie wenst gebruik te maken van een
stemverklaring? Velsen Lokaal, CDA en ChristenUnie. Het woord is aan de ChristenUnie.
De heer De Winter: Dank u wel voorzitter. ChristenUnie steunt van harte het advies van de
Rekenkamercommissie en heeft tijdens de sessie een aantal zaken benadrukt.
ChristenUnie hoopt dat het format van een bovenlegger die zij tijdens de sessie aan de
wethouder en de werkgroep Planning & Control heeft overhandigd in 2016 zal leiden tot een
duidelijker introductie van de jaarstukken.
ChristenUnie hoopt ook dat de jaarstukken volgend jaar op uiterlijk 1 mei aan de raad worden
verstrekt. Wij steunen uiteraard het raadsvoorstel. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. De woordvoerder van het CDA.
Mevrouw Eggermont: Dank u wel voorzitter. Wij hebben in de sessie van 17 juni een goede
discussie gehad over het proces van de jaarrekening en het jaarverslag 2014. In deze sessie
heeft mijn fractie duidelijk haar zorgen uitgesproken. Niet alleen over het proces, maar ook over
het weerstandsvermogen.
Naast de zorgen die we hebben, noem ik ook de positieve punten. In het jaarverslag hebben we
namelijk kunnen lezen dat het beleid in hoofdlijnen is uitgevoerd zoals afgesproken in de
begroting en een goedkeurende verklaring van de accountant. Daarom kan de CDA-fractie
instemmen met het raadsvoorstel. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Diepstraten van Velsen Lokaal.
De heer Diepstraten: Dank u wel voorzitter. Ondanks een gebrekkige leesbaarheid van de
jaarstukken, verschillende errata en andere tekortkomingen stemt Velsen Lokaal wel in met het
jaarverslag. De cijfers en het resultaat stemmen namelijk tot relatieve tevredenheid.
Velsen Lokaal roept het college wel op onze schuldenpositie en de weerstandscapaciteit van de
gemeente structureel te verbeteren. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u. Tot zover de stemverklaringen. Dames en heren, is stemming gewenst
over het raadsvoorstel? Dat is niet het geval. Het voorliggende raadsvoorstel is met algemene
stemmen aangenomen.
11
EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2015
De voorzitter: Ook dit punt is geagendeerd als een hamerstuk. In relatie met de jaarstukken in
het raadsvoorstel/raadsbesluit kan dit voorstel na vaststelling van de jaarstukken 2014 in
stemming worden gebracht.
De eerste bestuursrapportage geeft u een actueel overzicht van de stand van zaken over de
uitvoering van de begroting van 2015. Het uitgangspunt is dat er alleen wordt gerapporteerd op
afwijkingen inzake beleidsuitvoering en financiële afwijkingen per programma.
Ook dit is een hamerstuk. Wie wenst gebruik maken van een stemverklaring? Niemand.
Is stemming gewenst? Dat is ook niet het geval. Dan concludeer ik dat het voorliggende
raadsbesluit met algemene stemmen is aangenomen.
14

PERSPECTIEFNOTA 2015
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De voorzitter: Ik noemde u zojuist al formeel de vijf amendementen en een 16-tal moties dat is
ingediend. Is het mogelijk om die op het scherm te plaatsen? Misschien werkt dat wat sneller.
Nee, dat werkt dus niet; dat gaat niet lukken.
Wilt u dat ik alle amendementen en moties opnoem en ook aangeef welke partijen er achter
zitten? Dat duurt slechts een half uur. Mijnheer Ockeloen?
De heer Ockeloen: Voorzitter, ik denk dat we alle moties en amendementen goed hebben
kunnen bestuderen. Ik heb geen behoefte aan een uitgebreide voorlezing. Ik denk dat u kunt
volstaan met de titel van motie of amendement voor de mensen thuis, maar hier in de raad
hebben we ze allemaal kunnen bestuderen.
De voorzitter: Laten we dan goed met elkaar afspreken dat wanneer we praten over een motie
of een amendement heel duidelijk het nummer noemen en heel duidelijk het onderwerp
noemen, opdat voor de mensen thuis heel goed te volgen is waar we het over hebben.
Mevrouw Eggermont?
Mevrouw Eggermont: Ik wil niets toevoegen, maar ik heb er wel een vraag over. Wij vinden het
altijd zo belangrijk dat de luisteraars en de kijkers mee kunnen luisteren en kijken. Wanneer dit
op een scherm zou komen, is dat heel moeilijk te lezen. Ik doe wel een beroep op allen om
duidelijk te zijn voor degenen die thuis meekijken, anders is het niet te volgen. Dat zou heel
jammer zijn voor de mensen die ons wel willen volgen.
De voorzitter: U herhaalt mijn woorden. Ik gaf net al aan als we praten over een amendement of
een motie, we ook duidelijk het onderwerp én het nummer noemen. Dit geldt voor zowel
collegeleden als voor u, raadsleden, opdat het voor ieder duidelijk is waar we het over hebben.
Ik heb van de griffier begrepen dat alles ook digitaal te volgen is. Het staat allemaal op de
website.
Dan kijken we naar de behandelwijze. Alle moties en amendementen die zijn ingediend zijn
genummerd en op de reguliere wijze digitaal verspreid. De eerste termijn van de raad was op
18 juni. Toen hebt u moties en amendementen ingediend en aangekondigd. De griffier heeft
vandaag alle getekende versies binnengekregen en ontvangen en deze maken dus deel uit van
deze beraadslagingen.
De volgorde van de sprekers in tweede termijn is gelijk aan volgorde in eerste termijn:
LGV, D66Velsen, Forza! IJmond, SP, PvdA, fractie Beryl Dreijer, CDA, PWZ, ChristenUnie,
Velsen Lokaal, GroenLinks en VVD
Om het debat te bespoedigen en te versnellen, vraag ik het college om meteen met een reactie
te komen in algemene zin. Daarna op de specifieke moties en amendementen die zijn
ingediend. Vervolgens kunnen de raadsleden reageren.
Ik sla dus een stap over, namelijk dat alle indieners de moties en amendementen toelichten en
het dictum voorlezen. Dit mede door de opmerking van de heer Ockeloen.
Kunt u mij nog volgen? Iedereen kan me volgen. Dan ga ik meteen door naar het college. Het
woord is aan de portefeuillehouder Financiën.
De heer Diepstraten bij interruptie: Voorzitter mag een vraag stellen? Is het voor de kijkers thuis
niet belangrijk om even kort aan te geven wat de motie is en wat de strekking van de motie is?
Dat lijkt me wel handig.
De voorzitter: Kijk, men heeft ze thuis digitaal. Zo kan men het ook volgen en lezen. Ik denk dat
de portefeuillehouders gelijk aangeven: dit is de motie die ik heb ontvangen, zo is die ingediend,
welke fracties, het onderwerp even noemen op hoofdlijnen, kernachtig. Gaat dat lukken
mijnheer de wethouder?
Wethouder Verkaik: Ik ga er een poging toe doen. Op het moment dat het niet duidelijk is, of ik
praat weer eens te snel, reageert u alstublieft.

37

U zei, ik neem aan dat de portefeuillehouder financiën begint met algemene opmerkingen.
Eigenlijk is dat maar een opmerking namens het college. Horende uw debat van vorige week
zien we nu een aantal moties langskomen die we herkennen vanuit dat debat. We hebben wel
een beetje zorg omdat u heel kritisch was op de voorstellen in de Perspectiefnota voor formatieuitbreiding. Maar in uw moties en amendementen wordt vaak om onderzoek gevraagd om dit te
regelen en om dat te regelen. Dat is dus ook weer extra werk. Met die moties en
amendementen moeten we wel beseffen dat dit ten koste gaat van het reguliere werk.
Dit is een algemene beschouwing waarmee ik niets zeg over de kwaliteit van de moties en
amendementen. Het moet voor u duidelijk zijn dat we redelijk aan het randje zitten van, of
eigenlijk er al overheen, de ambtelijke capaciteit in dit gemeentehuis. Op deze manier hoop ik
op een algemene manier een toelichting te geven die voor meerdere moties opgaat en op deze
manier een vooraankondiging te doen.
Met uw welnemen wandel ik dan de moties en amendementen door. Dan begin ik met
amendement A10: Autonome beleidsontwikkelingen, van de fractie Beryl Dreijer. Deze stelt de
vraag: Wat is nu autonoom en wat beleidsmatig? En hoe moeten we hiermee omgaan?
De keuze die het college in de Perspectiefnota heeft gemaakt is: alles wat al eerder door u is
besloten en wat vanuit hogere gremia op ons afkomt en waar we niet onderuit kunnen.
Dus alles wat voor het college onvermijdelijk is noemen we autonoom. Of dat nu allemaal de
lading dekt? Alles echter wat voor het college onvermijdelijk is, is daarmee autonoom.
Derhalve ontraadt het college u amendement A10 over de autonome beleidsontwikkelingen.
Amendement A12 over prioritering nieuw beleid. Hierin zegt u: het is allemaal wel leuk dat u ons
een prioriteitverordening laat vaststellen, maar er is eigenlijk geen geld voor nieuw beleid. We
weten ook niet hoe het uiteindelijk met de meicirculaire en de septembercirculaire afloopt. Hoe
kunnen wij dan prioriteren? Luistert u goed naar hoe wij de vorige week hebben gedebatteerd
en neem dat als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting. Dan maken we daarin
uiteindelijk wel onze keuzes.
Amendement A12 was vorige week al aangekondigd. Daarvan hebben we toen al gezegd, dat
we deze keuze van de raad snappen. Wij kunnen ons voorstellen dat we dit advies overnemen.
Amendement A13 over leer/werkbedrijven. Leer/werkbedrijven zijn trajecten waarmee lastige
jongeren/randgroepjongeren via een werktraject toegeleid worden naar een levenswaardig
bestaan in de samenleving. De trajecten waar het hier om gaat, zijn redelijk effectief. Van deze
heel lastige doelgroep komt 90% uiteindelijk in een structurele baan, derhalve hecht het college
veel waarde aan deze trajecten.
Het amendement zegt: u hebt in uw middelen 42.000 euro voor die leer/werktrajecten. Waarom
vraagt u nu in de Perspectiefnota 8000 euro erbij? Het college antwoordt hierop: de 50.000 euro
die we dan in totaal beschikbaar hebben is al te weinig om uiteindelijk de groep te helpen. Hoe
meer jongeren bij kunnen helpen om op zo'n manier te komen tot een goed werkbaar bestaan,
des te beter is het. Uiteindelijk verdienen we het als maatschappij op alle fronten later weer
terug. Het college ontraadt u dus deze motie, waarbij ik wel de kanttekening maak dat we altijd
minder zouden kunnen doen. Wij als college vinden het echter wel belangrijk dat zoveel
mogelijk jongeren op deze manier kunnen helpen.
Dan kom ik bij amendement A14, financiering nieuw beleid. Die sluit een beetje aan op
amendement A12, waarvan gezegd werd dat wij die kunnen prioriteren, want er is geen geld
voor nieuw beleid. Hier wordt tegen het college gezegd: als dat nu zo blijft, kijk dan in ieder
geval wel dat u toch enig nieuw beleid kan honoreren door ruimte te zoeken in uw begroting.
Daar wordt een bedrag van 300.000 euro genoemd. Ik interpreteer deze 300.000 euro als een
soort maatregel waarbij je toch wat nieuw wenselijk beleid kan doorvoeren. Niet geheel als
abstractie. Zou het 250.000 euro zijn om toch goed nieuw beleid te maken of het is 350.000
euro? Wij zien het als college niet als opdracht om in de begroting te zoeken naar ruimte. Ik zie
in het dictum staan dat het niet mag leiden tot lastenverhoging, maar wel tot bezuinigen op
beleidsvelden. Als we het zo interpreteren kunnen we deze dit amendement overnemen en
adviseren wij deze als positief aan uw raad.
Dan zijn we nu aangekomen bij de moties.
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Motie M11, leegstandsverordening. Deze motie is ingebracht door de Socialistische Partij. De
leegstandsverordening is een verordening om ervoor te zorgen dat, wanneer er winkelpanden
leeg staan er toch snel aan opvulling wordt gewerkt.
De SP vraagt het college om te bezien of leegstandsverordening een middel is om de leegstand
in winkelgebieden tegen te gaan. Het college antwoordt hierop dat het de winkelleegstand een
zorgwekkende ontwikkeling vindt. Het college ziet ook dat in andere gemeenten zo'n
verordening van kracht is. Het college wil in ieder geval bekijken of een leegstandsverordening
een instrument is dat werkt. Of wat de eventuele nadelen ervan zijn. Het college ziet echter wel
dat het dit moet bezien in een breder perspectief en in het kader van het nieuwe
detailhandelsbeleid dat wordt opgesteld. In principe kunnen wij aan de slag met dit verzoek om
dit instrument mee te nemen om te beschouwen of dit een instrument is tegen de
winkelleegstand. Het college adviseert dus positief over deze motie.
Motie M21, Woz-voormelding. De Woz-voormelding is een systematiek waarmee de gemeente
burgers in de gelegenheid stelt om de waarde van hun huis kenbaar te maken aan de
gemeente zodat uiteindelijk bij de Woz-aanslag minder bezwaren worden gemaakt waardoor er
tijd vrijvalt. Het is dus een kostenbesparing omdat het proces sneller gaat. Wij zijn daar kritisch
over. Waarom? Omdat we dan meer voormeldingen zouden krijgen dan we ooit hebben gehad.
Het bleek uiteindelijk dat de gerichte voormeldingen ontzettend veel tijd kosten. De tijd benodigd
om tot een gezamenlijke waardering van het huis te komen, verschilde nauwelijks van de tijd die
nodig was voor de Woz-aanslagen. Wij stellen nu voor dat wij daar nog even goed naar kijken.
We stellen dus voor motie M21 aan te houden, zodat wij voor 1 juli 2016 met een voorstel naar
uw raad kunnen komen. Dan kunnen we bekijken of we die voormelding al of niet zullen
overnemen. Want dan hebben die analyse gemaakt. We willen er dus graag naar kijken. Ook
met in het achterhoofd de ervaringen uit het verleden. We stellen voor om dit pas op te nemen
op het moment dat we daarover met zijn allen een goede afweging hebben kunnen maken. Wij
stellen voor aan de indieners om deze motie aan te houden en deze dan vóór 1 juli wanneer wij
met een voorstel aan de raad komen alsnog in te dienen.
Tot zover.
De voorzitter: Heb woord is nu aan wethouder mevrouw Baerveldt. Zij wil ingaan op de moties
M11, M12 en M19 aangaande haar portefeuille.
Motie M11 gaat over hulp in de huishouding. De indieners zijn de fracties Velsen Lokaal, PWZ,
Beryl Dreijer, SP, Forza! IJmond. De woordvoerder is mijnheer Çelik.
Motie M12 gaat over de transformatieagenda. De indiener is mevrouw Dreijer.
Motie M13 gaat over de uitbetaling van de Pgb’s ingediend door SP en Velsen Lokaal.
Woordvoerder is mevrouw Koedijker.
Motie M14 over de kwaliteit van huishoudelijke hulp. Ingediend door de fracties SP, Velsen
Lokaal, PWZ, ChristenUnie. Woordvoerder is de heer Van Koten.
Motie M15 over de incidenten verwarde, overspannen personen. Ingediend door SP en Velsen
Lokaal. Woordvoerder is Mevrouw Koedijker.
Motie M19 gaat over het groene schoolplein. Ingediend door de fracties GroenLinks, PvdA,
ChristenUnie. Inspreker is de heer Sitompul.
Gaat uw gang.
Wethouder Baerveldt: Motie M11 over bezuiniging op hulp bij huishouden. Gevraagd wordt of
het geld dat het Rijk hierop inhoudt bij ons, op te nemen als een PM-post in de begroting. We
moeten eigenlijk gehoor geven aan deze bezuiniging, want het is een uitvoering die ons door
het Rijk is opgelegd. Wij denken dat, gezien de huidige ontwikkelingen, het bedrag van 644.000
euro kan worden opgevangen binnen de begrote bedragen van de Wmo. Als wij deze motie
zouden volgen en het als PM-post opnemen zou het aanzienlijke consequenties voor de
begroting hebben. Het betekent dat we elders 644.000 euro aan kostenbesparing moeten
realiseren. Wij willen dit deze motie ontraden.
Motie M12. De transformatieagenda. Hierin wordt voorgesteld om een aantal punten daarin op
te nemen. De transformatieagenda wordt opgesteld vanuit een IJmondiale visie op het Sociaal
domein. Deze wordt opgesteld samen met Beverwijk en Heemskerk. Op dat niveau wordt de
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transformatieagenda ook voorbereid en besproken. We willen de indieners van deze motie
voorstellen om het daar in te brengen. Dan ligt het gelijk op het juiste niveau. Daarnaast wil ik
meegeven dat de transformatieagenda niet geheel nieuw is. Het borduurt voort op de
beleidsnota's die we al hebben. Het wordt dus een soort opleggen. Daarom ontraden wij motie
M12.
Motie M13 over het Pgb. Voorgesteld wordt om bij het ministerie aan te dringen om ons de
mogelijkheid geven de Pgb's zelf uit te betalen. Wij ontraden deze motie. Wij ondersteunen de
grondgedachte van het Rijk achter de overheveling van de uitbetalingen naar de SVB, want het
is het tegengaan van fraude. Op zich is dit een goed idee. We zien wel de problemen die hierbij
ontstaan. Wij lezen er dagelijks over in de kranten. In Velsen houden we dit goed in de gaten.
We zien dat we steeds minder worden benaderd om individuele problemen op te lossen. Bij ons
bestaat de stellige indruk dat de problemen nu afnemen. Indien inwoners zich melden met
problemen hebben wij een vaste contactpersoon bij de SVB. Dan worden de problemen vaak
op korte termijn opgelost. De gemeente Velsen heeft slechts eenmaal een voorschot hoeven te
betalen. Dat is in samenspraak met de SVB meteen opgelost. Daarnaast zijn er andere
oorzaken waardoor uitbetalingen van Pgb’s niet worden geregeld. Inwoners verstrekken zelf
niet altijd correcte informatie. Kort samengevat: het draait best goed in Velsen. We moeten het
toch doen. Wij willen motie M13 dus ontraden.
Motie M14, kwaliteit huishoudelijke hulp. Hierin wordt gevraagd om de kwaliteit van de geboden
hulp in de huishouding vanaf 2016 te handhaven op het niveau van 2015. Wij kunnen dit wel
doen voor het jaar 2016, maar we kunnen het niet vanaf 2016 garanderen. Dat komt omdat wij
nu met contracten werken die we nog even kunnen lichten en daar wat mee doen. We hebben
ook extra geld van het Rijk ontvangen. Een suppletie waardoor we dit kunnen handhaven. Die
vervalt in 2016. Vandaar dat wij zeggen: wij ontraden deze motie. Met name omdat zij spreekt
van na 2016. Wij weten niet of ons dat gaat lukken. Het goede nieuws is dat we het in 2016 wel
gaan doen.
Motie M15 over verwarde mensen. Het aantal verwarde mensen neemt natuurlijk behoorlijk toe.
Er wordt gevraagd om een onderzoek te starten. Wij willen wel met de politie overleggen om
meer gegevens te registreren, zodat we een duidelijker beeld krijgen van de problematiek.
Landelijk heeft de minister een plan van aanpak aangekondigd, dus daar gebeurt ook al wat. In
opdracht van de gezagsdriehoek IJmond wordt ook onderzoek verricht. Wij willen naast al deze
onderzoeken niet nog eens een keer aan de politie vragen om een apart onderzoek te
verrichten. We gaan natuurlijk wel overleggen met de GGZ, de politie, de huisartsen en Sociale
Wijkdienst et cetera om te bekijken wat er verbeterd kan worden aan de huidige aanpak. Geen
apart onderzoek; vandaar dat we deze motie M15 ontraden.
Motie M19 over de groene schoolpleinen. Hierin wordt gevraagd of wij mogelijkheden willen
onderzoeken om scholen financieel te ondersteunen om hun buitenruimte groener in te richten.
Schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van het schoolgebouw. Dus ook van de buitenruimte. Die
krijgen daar een budget voor. Als zij dit groen willen inrichten, kunnen ze dat doen. En dat doen
ze dus ook al heel vaak. Omdat wij er niet financieel voor verantwoordelijk zijn en de
verantwoordelijkheid bij de scholen ligt, ontraden we deze motie M19.
Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Vennik. Volgens mij gaat u in op de
moties M16, M17 en M18.
Motie M16 betreft de bootdienst naar Amsterdam. De indieners zijn SP, Velsen Lokaal en
ChristenUnie. De heer Van Koten is woordvoerder.
Motie M17 gaat over de verkeersveiligheid op de Halkade. Ingediend door de SP en Velsen
Lokaal. De heer Buist is woordvoerder.
Motie M18 gaat over het beleid fietsenstallingen. Het is ingediend door de fractie Beryl Dreijer
en de ChristenUnie. Woordvoerder is Mevrouw Dreijer.
Wethouder Vennik, u hebt het woord.

40

Wethouder Vennik: Dank u wel. Het gaat hier om drie moties waarbij we ons inhoudelijk wel iets
kunnen voorstellen. Het aspect timing is hierbij aanleiding om ze óf te ontraden, of aan te
houden. Ik zal ze stuk voor stuk even doorlopen.
M16, de bootdienst naar Amsterdam. U doet het voorstel om deze te financieren of gedeeltelijk
te financieren uit het Mobiliteitsfonds. Het is hierbij een goede zaak om eerst het project af te
ronden in IJmondverband. Hierin proberen we vast te stellen:
Mobiliteitsfonds en de spelregels daarvan. Ik denk dat het in deze fase ook niet correct is naar
onze partnergemeenten om als afzonderlijke gemeente alvast een claim te leggen op dat geld.
Daarnaast heeft de provincie wel weer wat opgenomen voor personenvervoer over water, maar
dan in de toeristische sfeer. Je zult dus met elkaar helder moeten hebben om wat voor
bedragen het gaat. Zijn we daar überhaupt als gemeente in beeld? En om hoeveel geld gaat
het?
Het advies van het college is: houd dit even aan tot we met elkaar afspraken hebben gemaakt
over het Mobiliteitsfonds. En bekijk dan ook wat eventueel de concrete verzoeken zijn die er
liggen en of we daar per se iets in de sfeer van geld, of in de sfeer van het wegnemen van
belemmeringen, moeten doen.
Motie M17over de veiligheid op de Halkade. Het moge helder zijn dat de veiligheid van fietsers
en voetgangers bij ons hoog in het vaandel staat. Daar is weer een belemmering, omdat de
Halkade in eerste instantie door Zeehaven opgeknapt moet worden. Dan pas gaan bij het
overnemen. Het is zo dat Zeehaven er nu nog geen middelen voor heeft. Daarnaast zal het nog
uitgevoerd moeten worden. We nemen het pas over als het aan onze specificaties voldoet.
Daarin zal de veiligheid van voetgangers en fietsers wel een rol spelen. We kunnen ons wel
voorstellen dat, in het kader van de Impulsprojecten, we samen met Zeehaven optrekken, zodat
er een soort vliegwielwerking ontstaat. En dat er wellicht juist ten behoeve van Zeehaven
subsidies aangeboord kunnen worden. Ook hier kunnen we ons er inhoudelijk alles bij
voorstellen, maar qua timing komt het als het ware te vroeg, omdat er nog een aantal stappen
aan voorafgaan.
Motie M18 over fietsenstallingen. Ook daarvoor geldt, en dat signaleert u terecht, dat ze er veel
aandacht voor hebben. Rond de HOV-haltes merk je bijvoorbeeld dat daar mooie stallingen
geplaatst worden, maar dat er soms ook wel weer een capaciteitsprobleem optreedt. Dus in die
zin herkennen we het wel. Volgend jaar wordt het fietsbeleidsplan geëvalueerd. Dan kunnen we
zien waar precies de behoeftes liggen als het om stallingen gaat. En wat dat betekent voor de
uitvoering. Als daar budgettaire consequenties aan verbonden zijn, zouden we die mee kunnen
nemen in de begroting voor 2017. Dus ook daarvoor geldt: houd het nog even aan tot de
evaluatie van Fietsbeleidsplan. Want anders zegt u nu: zonder evaluatie willen we structureel
35.000 euro in de begroting vaststellen. Dat is een beetje een slag in de lucht, naar mijn idee.
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan wethouder Te Beest over motie M24 over de
beëindiging van subsidies voor Mondiale Bewustwording. Deze moties ingediend door de fractie
Beryl Dreijer.
Wethouder Te Beest: Dank u wel. Allereerst dank aan mijn collega, wethouder Baerveldt, dat ze
alle andere moties en amendementen voor mij uitstekend heeft verwoord. Ze was er inderdaad
een vergeten. En dat is deze.
Motie M24, beëindiging van Mondiale Bewustwording. Er wordt gesteld dat de subsidie voor
mondiale bewustwording en millenniumdoelen nu al gestopt wordt en om vervolgens met een
afgewogen oordeel te komen. Ik zou u willen adviseren om deze motie nog niet over te nemen
en ook niet geheel te verwerpen, maar aan te houden.
We zijn op dit moment bezig met een notitie waarin het volledige beeld van mondiale
bewustwording, maar ook de stedenbanden, millenniumdoelen en alles wat ermee te maken
heeft, naar u te doen toekomen. Gestreefd wordt omdat voor de begroting te doen. Opdat u er
kennis van heeft op het moment dat u de volgende discussie voert over de begroting. Dan kunt
u zich, wat mij betreft, ook een oordeel vormen over dit thema. Ik vind het nu wat voorbarig.
Vooralsnog niet doen. Wij zorgen wel dat u bij de begroting voldoende geëquipeerd bent om
deze discussie te kunnen voeren.
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De voorzitter: Dank u wel. Het woord is nu aan wethouder Bal over motie M20. De motie over
de starterslening is ingediend door de fracties SP en ChristenUnie. Namens de indieners spreek
Mevrouw Koedijker.
Wethouder Bal: Dank u voorzitter. Motie M20 van de SP en de ChristenUnie om de middelen
die beschikbaar zouden zijn bij de uitgifte van startersleningen om te zetten naar
duurzaamheidactiviteiten en -projecten. Dit is natuurlijk een goede opmaat naar de discussie die
we hopelijk met elkaar voeren als we de evaluatie over de starterslening gaan doen. De
evaluatie van de starterslening komt binnen nu en 14 dagen naar het college om vervolgens
door te worden geleid naar u als raad. Het is dus een goede opmaat voor de discussie over de
starterslening. Ik zou u dus aanraden om deze motie aan te houden, totdat we deze discussie
met elkaar hebben gevoerd. Daar kan zij heel goed onderdeel van uitmaken.
De voorzitter: Tot zover wethouder? Dank u wel. Als u ermee akkoord gaat, ga ik vanaf deze
plek in op de moties die zijn ingediend op mijn portefeuille. Stemt u hiermee in? Dat doet u.
Motie nummer M9 over het Ondernemingsdossier. Deze motie is ingediend door de fracties van
de VVD, Velsen Lokaal en D66Velsen. Woordvoerder is de heer Verwoort.
Motie M10 over vergunningen voor terugkerende evenementen is ingediend door de fracties
Velsen Lokaal, PWZ, fractie Beryl Dreijer en Forza! IJmond. Woordvoerder is de heer Korf.
Motie M22 over het G1000-initiatief ingediend door de fracties Beryl Dreijer en Velsen Lokaal.
Woordvoerder is mevrouw Dreijer.
Motie M23 voor een referendum over een fusie. Ingediend door de fractie Beryl Dreijer.
Woordvoerder is mevrouw Dreijer.
Motie M9; Ondernemingsdossier. Het college adviseert u om deze motie over te nemen, met
dien verstande, dat we wel degelijk rekening houden met het tempo en de mogelijkheden
binnen de impact. We zien dit echter als een speerpunt en willen er als zodanig positief over
adviseren. Met dien verstande dat we wel in de impact zitten en daar de nodige tijd voor vragen.
Motie M10. De vergunning voor terugkerende evenementen. Deze motie ontraden wij. Ik wijs
erop dat, naast een toename van B en C evenementen, er ook een stijging is van de Aevenementen. Dan hebben we het over de evenementenvergunningen die allemaal getoetst
worden op openbare orde- en veiligheidsaspecten. Als u praat over B en C evenementen, dan
hebben we het over evenementen met een veiligheidsrisico, dan wel een verhoogd
veiligheidsrisico. Daar zijn we duidelijk over. Die moet je goed blijven monitoren en blijven
volgen. Dat doe je dan op zaken die net even anders zijn dan in de jaren daarvoor. Openbare
orde, veiligheid, gezondheid en milieu, ik kan het niet vaak genoeg zeggen namens het college,
zijn belangrijke thema’s om scherp op te zijn en te blijven. Ik wijs er wel op dat je bij een
vergunningverleningproces bij terugkerende B- en C-evenementen je deze in de praktijk sneller
kunt doorlopen dan bij nieuwe aanvragen.
We zijn bezig met een nieuw op te stellen evenementenbeleid. We willen ook komen tot het
maken van stappen in de kwaliteitsverbetering van de vergunningverlening. Daar waar wij
kunnen, zoeken we continu naar mogelijkheden om dit effectiever en efficiënter te doen. Dit zijn
de argumenten waarom wij zeggen dat we deze motie ontraden.
Motie M22. In deze motie wordt terecht het coalitieakkoord 2014-2018 aangehaald waarin wordt
gesproken over een open en transparante houding die wij als bestuur willen hebben ten
opzichte van de samenleving. Alle actoren, alle belangrijke spelers daarbinnen, zoals inwoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Daar blijven we naar streven.
We zijn ook niet blind voor het feit dat de samenleving beweegt en verandert. De overheid hoort
op de deining van die veranderende samenleving continu oog hiervoor te hebben en mee te
bewegen wil je die aansluiting ook maken nu en in de toekomst. Kijkend naar wat u stelt, zien
wij dat ook u de horizontalizering van de samenleving in deze motie noemt. Velen van u zijn
naar het VNG-congres geweest. Daar ging het over de vraag: hoe kunnen we de
democratisering van de gemeente handen en voeten geven.
Dames en heren raadsleden, dat vergt ook een mate van zorgvuldigheid en een stuk maatwerk.
In ons geval voor Velsen. Geen confectie. Dat is de reden waarom wij nadrukkelijk zeggen dat
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we bij het invullen van die verregaande democratisering zorgvuldig aanvliegen met goede
raadsvoorstellen.
Daarbij hoort dan ook een goede financiële paragraaf om te kijken met welk initiatief er komt
komt, wat dat betekent en hoe moet je je activiteiten daarin vertalen in termen van financiën.
Wethouder Verkaik is daar eerder duidelijk over geweest. We zijn aan het einde van ons kunnen
wat betreft de ambtelijke organisatie. Willen we meer, dan moeten we ook kijken hoe we dat
gaan doen. En ook hoe we dat betalen. Daar wijs ik dan ook op om die aansluiting blijvend te
behouden.
Daarom zeg ik: vanwege die brede democratiseringsbeweging die wij als college lezen in deze
motie adviseren wij u om deze motie over te nemen.
Motie M23. De motie voor een referendum over een fusie. Dames en heren raadsleden,
daarvoor is het misschien ook een bijzondere dag, want sinds de gezamenlijke
collegevergadering afgelopen dinsdag waarin een strategische IJmondagenda is vastgesteld,
kunnen we aan de raden doorgeven om zich nu daarover te buigen en er beslissingen over te
nemen. U hebt vandaag de juiste stukken daartoe gekregen. Daarin praten we over een
intensievere samenwerking op IJmondniveau. Hierin kijken we hoe we die
samenwerkingsrelatie kunnen verdiepen, kunnen verankeren en kunnen verbreden daar waar
nodig.
Ik spreek over samenwerking en u hoort mij niet spreken over een bestuurlijke of een ambtelijke
fusie. Dat zeg ik dus niet.
Hier echter wordt om een referendum gevraagd in die richting. Dat is een station waar we nog
niet zijn. Derhalve zegt dit college tegen u: we ontraden motie M23. Door te stellen dat u met
een referendum komt, kijkt u automatisch naar de referendumverordening en dan weet u ook
dat daar een bepaalde aanvliegroute bij hoort. Daar verwijs ik dan ook naar. Deze weg wordt
namelijk niet gevolgd. Het college ontraadt motie M23.
Alle moties en amendementen zijn nu door de collegeleden becommentarieerd.
Is er behoefte aan een korte pauze van 15 minuten? Ja. Dank u wel, dan schors ik even de
vergadering.
__________________________________________________________________________
SCHORSING
__________________________________________________________________________
De voorzitter: Dames en heren raadsleden, ik ga nu eerst een algemene vraag stellen. Zijn er
moties of amendementen gewijzigd of ingetrokken? Ik ga nu de fracties langs. Velsen Lokaal?
De heer Korf: Wij brengen al onze moties en amendementen in stemming.
De voorzitter: Dank u wel. De SP?
De heer Korf bij interruptie: Sorry, ik word gecorrigeerd. Motie M21 trekken wij in.
De heer Diepstraten: Motie M21 wordt ingetrokken omdat we een duidelijke toezegging van de
wethouder hebben gekregen voor het onderzoek waarom wij vragen in juli 2016.
De voorzitter: Dank u wel, ik heb u gehoord. Forza! IJmond? Nee. De SP?
Mevrouw Koedijker: Dank u wel voorzitter. Wij zullen motie M20 over de starterslening, die wij
hebben ingediend samen met ChristenUnie, intrekken en eerst de evaluatie van de
starterslening afwachten. Dan geef ik nu graag het woord aan mijn buurman.
De heer Van Koten: De SP gaat verder met motie M14, maar daarvan willen we het dictum
wijzigen. Het dictum wordt als volgt: 'De kwaliteiten van de geboden hulp …
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De voorzitter: Een ogenblik alstublieft, want de griffier schrijft goed mee, opdat we hier aan
correcte besluitvorming doen. Mijnheer de griffier, bent u zover? Ja. Gaat uw gang mijnheer Van
Koten.
De heer Van Koten: Het gaat om motie M14 over de kwaliteit van huishoudelijke hulp. Wij willen
het dictum wijzigen als volgt: 'De kwaliteit van de geboden hulp in de huishouding vóór het jaar
2016 te handhaven op het niveau van 2015'.
De voorzitter: Nog een keer op dicteersnelheid alstublieft.
De heer Van Koten: 'De kwaliteit van de geboden hulp in de huishouding voor het jaar 2016 te
handhaven op het niveau van 2015'.
Voorts willen wij motie M16 intrekken.
De voorzitter: Bij motie M14 zie ik een wijziging in het dictum en motie M16 wordt ingetrokken
en maakt daardoor ook geen onderdeel uit van deze beraadslagingen.
De heer Van Koten: Dan geef ik nu het woord nog even aan mijn collega Gerko Buist.
De voorzitter: Mijnheer Buist.
De heer Buist: Dank u wel. Motie M17 over de verkeersveiligheid op de Halkade. De indieners
hebben besloten om de eerste bullet …
De voorzitter: U gaat het dictum ook wijzigen? Dan zoek ik het even op. Ja, gaat uw gang.
De heer Buist: Het dictum wordt gewijzigd bij de eerste bullet. '… druk te zetten op Zeehaven
IJmuiden om de Halkade veilig te maken voor fietsers en voetgangers'.
De tweede bullet vervalt.
De voorzitter: Wilt u het nog een keer herhalen op dicteersnelheid?
De heer Buist: Het dictum wordt gewijzigd bij de eerste bullet. '… druk te zetten op Zeehaven
IJmuiden om de Halkade veilig te maken voor fietsers en voetgangers'.
De tweede bullet vervalt.
De voorzitter: Tot zover de reactie van de SP-fractie? Juist. Het woord is aan de PvdA. Mijnheer
Ockeloen.
De heer Ockeloen: Geen opmerkingen.
De voorzitter: Geen opmerkingen. De CDA-fractie?
Mevrouw Eggermont: Geen opmerkingen.
De voorzitter: Dank u wel. De VVD-fractie?
De heer Verwoort: Geen opmerkingen.
De voorzitter: Dank u. De PWZ-fractie. Mijnheer Stam?
De heer Stam: Neen.
De voorzitter: De ChristenUnie?
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De heer De Winter: Geen opmerkingen, dank u.
De voorzitter: Dank u wel. D66Velsen? Geen opmerkingen. GroenLinks?
De heer Sitompul: Ik handhaaf motie M19.
De voorzitter: Dank u wel. De LGV fractie? Geen opmerkingen. De fractie Beryl Dreijer?
Mevrouw Dreijer: Dank u wel voorzitter. Even kijken… Ik wilde… Moet ik ook zeggen welke ik
graag in stemming wil brengen? Of is dat niet nodig?
De voorzitter: Niet nodig; alleen wat u wijzigt.
Mevrouw Dreijer: Motie M18. Ik heb begrepen dat die gaat over het beleid fietsenstallingen. Ik
heb begrepen dat er een evaluatie fietsbeleid aankomt. ChristenUnie en ik willen die motie
graag aanhouden.
Motie M23, referendum fusie. Ik begrijp dat daar geen haast mee is. Ik zal haar goed onthouden
en voor nu intrekken.
Motie M24 over het beëindigen van subsidies voor mondiale bewustwording. Ik begrijp dat ook
op dat punt er een evaluatie komt vóór de begroting. Ik wil deze motie dan ook graag
aanhouden, maar wel met het verzoek aan de griffier of een oplegger gemaakt kan worden van
alle moties die nu zijn aangehouden, omdat deze motie gaat over een amendement dat al eens
een keer eerder door deze raad is overgenomen en ter uitvoering gebracht. Ik ben dus wat
huiverig dat op het moment dat de motie wordt aangehouden, zullen alsnog tussen de wal en
het schip verdwijnt. Motie M24 aanhouden dus. Dank u wel.
De voorzitter: Ik hoor dus dat u haar voor vanavond intrekt, dat u haar in uw geheugen houdt en
dat u de griffier vraagt uw geheugen daarin te ondersteunen?
Mevrouw Dreijer: Dat is correct, voorzitter.
De voorzitter: Ik denk dat deze griffier dit kan.
Mevrouw Dreijer: Dat denk ik ook.
De voorzitter: Volgens mij heb ik nu alle fracties gehad. Niemand overgeslagen? Neen, mooi.
Dank u wel. Er is een X aantal moties ingetrokken. Ik kijk even of ik het goed heb gezien. Vult u
mij alstublieft aan als ik het verkeerd doe.
Ingetrokken zijn: motie M16, motie M20, motie M21, motie M23 en motie M24. Deze laatste is
natuurlijk in ons geheugen gegrift, zowel als dat van de griffier.
De heer Buist bij interruptie: Motie M18 ook.
De voorzitter: Motie M18 is niet ingetrokken. U sprak over aanhouden.
Mevrouw Dreijer bij interruptie: Ik wil die moties allemaal graag aanhouden.
De voorzitter: Aanhouden in de betekenis van: vanavond geen onderdeel meer laten zijn van de
beraadslagingen.
Mevrouw Dreijer: Exact.
De voorzitter: Dat noemen wij intrekken.
Mevrouw Dreijer: Ik noem dat aanhouden.
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De voorzitter: U zit op mijn stoel, hoor ik. Althans, U doet een poging.
Motie M18 is dus ook ingetrokken.
Goed, dank u wel.
Het dictum is veranderd van motie M14 en van motie M17.
Zie ik iets over het hoofd, mijnheer de griffier? Neen. Oké, bravo.
Dan ga ik nu per fractie af in de volgorde zoals is vastgesteld aan de hand van de loting tijdens
het eerste deel van deze vergadering op 18 juni.
Dan start ik met de fractie LGV. Daarna D66Velsen, Forza! IJmond, SP, PvdA, Beryl Dreijer,
CDA, PWZ, ChristenUnie, Velsen Lokaal, GroenLinks en ten slotte de VVD. Is dat voor iedereen
helder? Ja.
U kunt reageren op de moties of amendementen, op de opmerkingen van het college danwel op
opmerkingen gedaan door de fracties van de politieke partijen.
Mevrouw Eggermont?
Mevrouw Eggermont: Voorzitter, ik weet niet of het de bedoeling is, maar krijgen we nog een
reactie van de wethouders op de wijzigingen in moties of amendementen? Of moeten we dat
zelf meenemen?
De voorzitter: U hebt hier een heel scherp punt. Het college heeft de opmerkingen gehoord over
de wijzigingen in dictums van de moties. Is het zinvol dat de collegeleden hierop reageren? Kan
het college daar nu op reageren?
De moties M14 en M17. Gaat uw gang wethouder Te Beest.
Wethouder Te Beest: De aanpassing van motie M14 beoogt wat er in eerste termijn over
gezegd is. Daardoor liggen we weer op één lijn en zou motie M14 voor het jaar 2016 wat ons
betreft kunnen worden overgenomen.
De voorzitter: Dus motie M14, begrijp ik van u, adviseert het college over te nemen. Wethouder
Vennik.
Wethouder Vennik: Met de aanpassing die u voorstelt kunnen we motie M17 over de
verkeersveiligheid op de Halkade ook overnemen.
De voorzitter: Dat was een terechte opmerking, Mevrouw Eggermont. Dank u wel voor uw
ordesuggestie.
Het woord is aan de fractie LGV.
De heer Kwant: Dank u wel voorzitter. Ik wil beginnen met amendement A10. Hierin volgen wij
de wethouder. Wij zullen hiermee niet akkoord gaan.
Amendement A11, hulp bij huishouden. Hierin volgen we ook de wethouder. We zullen niet
akkoord gaan.
We gaan akkoord met de prioritering nieuw beleid, amendement A12.
Wij volgen de wethouder in amendement A13, leer/werkbedrijven. We gaan hier niet mee
akkoord.
Wij gaan akkoord met amendement A14, financiering nieuw beleid. Dit amendement hebben wij
medeondertekend.
De motie M9, ondernemersloket, zullen wij ondersteunen. Daar gaan we mee akkoord.
Motie M10, vergunning terugkerende evenementen. Hierover hebben we een duidelijke uitleg
gekregen van de portefeuillehouder. Wij zullen deze motie niet ondersteunen.
De leegstandsverordening. De wethouder heeft aangegeven dat het college deze overneemt.
We hebben in de algemene beschouwingen daar op geattendeerd met betrekking tot de
leegstand van het winkelgebeuren. Wij zouden het ook breder willen zien. Met name dat haar
retailagenda gerealiseerd wordt. In het VNG-magazine van afgelopen week staan hierover
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behoorlijke artikelen. Ik zou het college willen adviseren daar goed naar te kijken. Die zullen wij
dus ook overnemen.
De transformatieagenda, motie M12 nemen wij niet over.
Motie M13, uitbetaling Pgb’s. Dit is een duidelijk verhaal van de wethouder. Het gaat om één
persoon; niet om burgers uit Velsen. Dus die motie zullen wij ook niet overnemen.
Motie M14, kwaliteit huishoudelijke hulp met het gewijzigde dictum voor het jaar 2016. De
wethouder heeft duidelijk aangegeven dat hij dit namens het college belooft. Dat zullen we
volgen, dus we gaan hiermee akkoord.
Motie M15, incidentele verwarde, overspannen personen. Wij willen geen werkgroep. We gaan
akkoord met de uitleg van de wethouder. We zullen deze motie niet steunen.
Verkeersveiligheid op de Halkade. De wethouder heeft aangegeven dat hij dit over wil nemen
om druk te zetten op Zeehaven IJmuiden voor de verkeersveiligheid. Die motie zullen wij
ondersteunen.
Over de moties M19 en M22 zal de heer Van Deudekom iets zeggen.
De voorzitter: Ik kon uw laatste woorden niet goed verstaan.
De heer Kwant: Over de moties M19 en M22 zal de heer Van Deudekom iets zeggen.
De heer Van Deudekom: Voorzitter, motie M19. De wethouder ontraadt deze motie. Wij vragen
ons af of, als deze motie niet over schoolpleinen zou gaan maar over het gebied rond de
schoolpleinen, er dan een andere situatie zou kunnen ontstaan. Maar goed, wij zullen deze
motie dan ook niet steunen. We hebben de indiener wel gewezen op ons amendement uit 2012
bij de Brede Schol in Velsen-Noord. Daar wordt 'spelen in het groen' gecreëerd. Dat
amendement is toen raadsbreed aangenomen.
Voorzitter, motie M 22. Wij zullen deze motie van harte ondersteunen. Het betreft hier een
onderzoek dat mogelijk onze inwoners meer zal betrekken bij gezamenlijke initiatieven. Dank u
wel.
De voorzitter: Dank u wel. De fractie van D66 Velsen.
De heer Wijkhuisen: Dank u wel voorzitter.
Amendement A10 zullen we niet steunen. We volgen het college.
Amendement A11 steunen wij niet. Hier volgen we ook het college.
Amendement A12 steunen we wel. Dat hebben we ook medeondertekend.
Amendement A13, leer/werkbedrijven, zullen we niet steunen.
Amendement A14, nieuw financieel beleid, steunen wij wel.
Ondernemingsdossier hebben we ook medeondertekend.
Voorzitter ja?
De heer Diepstraten bij interruptie: Voorzitter,
De voorzitter: Ik ben even de telling kwijt en ook de nummers. Wilt u daar een opmerking over
maken?
De heer Diepstraten: Ja, kijk …
De voorzitter: Wat is uw punt?
De heer Diepstraten: Als mensen gaan zeggen wat ze nu al gaan stemmen, tja.
De voorzitter: Het zijn inderdaad kleine stemverklaringen. Maar ik ga ze per fractie nu even af
en ik geef ze de ruimte. Misschien kunnen we dan direct, omdat we het nu zo uitgebreid doen,
stemverklaring overslaan.
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De heer Wijkhuisen: Ik wil het met alle liefde straks doen, want dat scheelt weer.
De voorzitter: Nee hoor, de LGV heeft de toon gezet en ik geef u die gelegenheid. Dan kunnen
we zo direct wellicht de bochten korter nemen.
Mevrouw Dreijer bij interruptie: De voorzitter: mag ik…
De voorzitter: Mevrouw Dreijer.
Mevrouw Dreijer: Ik vroeg me af of het nog mogelijk was om over bepaalde moties en
amendementen als raad met elkaar te discussiëren.
De voorzitter: Kijk, in eerste instantie geven we de fracties de kans om kort en kernachtig in te
gaan op de moties en amendementen en de opmerkingen die ze willen maken. Daarna kunnen
we eventueel een ronde doen om de discussie naar elkaar toe uit te lokken.
Gaat u dus verder met uw inventarisatie, mijnheer Wijkhuisen. Als de fracties het kort en
kernachtig houden, houdt u tijd over. Maar we hebben de maandagavond nog, nietwaar dames
en heren?
Gaat u verder.
De heer Wijkhuisen: Voorzitter, als er straks vragen aan ons worden gesteld over de discussie
dan horen we het wel. Dan is in ieder geval duidelijk waar wij zijn uitgekomen en hoe we er zijn
gekomen. We willen dat natuurlijk altijd wel delen met de raad.
Motie M10, terugkerende evenementen. Aanvankelijk hadden wij er wel sympathie voor.
Daarom ga ik er toch maar wat uitgebreider op in. We dachten, daar kun je wel wat mee. We
hebben echter ook juristen aan boord. Ik denk dat het verhaal van de portefeuillehouder ons
heeft overtuigd om daar een stapje in terug te doen. Deze motie zullen we dus alsnog niet
steunen.
De heer Korf bij interruptie: Voorzitter, mag ik even een vraag stellen?
De voorzitter: Dit is geen debat, maar u kunt wel een korte, duidelijke vraag stellen. Gaat uw
gang.
De heer Korf: Bent u het met mij eens, mijnheer Wijkhuisen, dat wat de portefeuillehouder
aangaf feitelijk hetzelfde is als wat er in de motie staat? Namelijk dat het proces nu zo is dat bij
terugkerende evenementen er anders naar gekeken wordt dan bij nieuwe evenementen.
De heer Wijkhuisen: Nee.
De heer Korf: Waarom niet?
De heer Wijkhuisen: Ja, dan hebben we twee vragen.
De voorzitter: Dat is een duidelijk standpunt. Gaat u verder met uw betoog, mijnheer
Wijkhuisen.
De heer Wijkhuisen: Motie M11, leegstandsverordening. Dat doet Marc bij ons.
Transformatieagenda. Hiervan heeft de wethouder gezegd dat we dat in IJmondiaal verband
moeten doen. Die is er volgens mij uitgevlogen, maar soms volg ik het niet meer.
Pgb, die zullen we niet steunen. Om de redenen waarmee het college is gekomen.
De voorzitter: Blijft u alstublieft het nummer van de moties noemen.
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De heer Wijkhuisen: Motie M13, uitbetaling Pgb.
Motie M14, kwaliteit huishoudelijke hulp. Die zullen wij wel steunen in de gewijzigde vorm.
Motie M 15, verwarde personen. Deze motie wordt ontraden omdat er al veel onderzoek is. Het
is trouwens wel heel nuttig dat dit gebeurt, want de meeste van deze mensen lopen
tegenwoordig op straat, maar zaten vroeger in een beschermde omgeving.
Bootdienst is eruit.
Verkeersveiligheid Halkade. Daar gingen we uiteindelijk ook in mee. Nou ja, dat kan geen
kwaad om daar wat aan te doen.
Fietsenstallingen zijn aangehouden.
Schoolplein is een hartstikke leuk ding, maar de wethouder heeft al gezegd dat de scholen
daarover gaan. Die doen dat al heel veel, dus die steunen we om die reden niet.
De startersleningen, daar gaan we ook niet in mee.
Motie M21, de Woz is eruit.
Dan gaan we naar het G1000-initiatief. Daarin kunnen we zeker meegaan. Ik was ook op het
VNG-congres. Ik denk dat elk initiatief waarmee de democratie kan verbeteren er één is. En het
mag wat kosten.
Het referendum is er gelukkig uit. Ik zeg 'gelukkig', want het kan helemaal niet. Wij zijn wel voor
een referendum, maar we hebben dat referendum ook zodanig ingekleed …
De voorzitter: Mijnheer Wijkhuisen, dit maakt geen onderdeel meer uit van de beraadslagingen
en is ingetrokken.
De heer Wijkhuisen: Nou ja, ik wilde even zeggen; ik dacht misschien mag dat. Wij zijn van het
referendum en dan is het gek als je er ineens tegen bent.
De voorzitter: Nee, dat mag niet. Vergaderorde, mijnheer Wijkhuisen. Neen!
De heer Wijkhuisen: De subsidie Mondiale Bewustwording. Ik denk…
De voorzitter: Nee, mijnheer Wijkhuisen.
De heer Wijkhuisen: Die is ook weg. Marc heeft nog het staartje.
De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Hillebrink.
De heer Hillebrink: Dank u wel voorzitter. D66 vindt het belangrijk dat de leegstand in Velsen
wordt aangepakt. Dit dient ook, naar onze mening, via maatwerk te gebeuren. In den lande zien
wij verschillende mogelijkheden waarop de leegstand wordt aangepakt. De
leegstandsverordening zoals die nu wordt voorgesteld, is een van die mogelijkheden.
We sluiten echter andere mogelijkheden niet uit. Daarbij is D66 ook tegen de regeldruk die
gecreëerd wordt met de uitvoering van een leegstandsverordening. We zullen deze motie dan
ook niet ondersteunen.
De voorzitter: Dank u wel. Ik herhaal, raadsleden, als u een motie noemt, geef dan een duidelijk
de titel en duidelijk het nummer. Dan kunnen de mensen thuis het volgen en uw collegaraadsleden ook. Dit geldt zelfs voor het college.
Het woord is aan Forza! IJmond.
De heer Scholts: Dank u voorzitter. Is het nog steeds de bedoeling dat ik alle moties afga, of ik
het er mee eens ben of niet?
De voorzitter: Nee hoor, dat hoeft u absoluut niet te doen.
De heer Scholts: Daar ben ik heel blij mee. Ik heb er op dit moment niet veel aan toe te voegen.
Wat wij mede ondertekend hebben, hebben wij mede ondertekend. Maar waar we het niet mee
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eens zijn, zijn we het niet mee eens. Dat is het. Ik wil met alle liefde en plezier mezelf terug
horen morgen op de band. Dat heeft echter niet zoveel nut, denk ik.
De voorzitter: U bent van de efficiëntie. Dat is duidelijk. Het woord is aan de SP.
Mevrouw Koedijker: Dank u wel voorzitter.
Allereerst wil ik ingaan op motie M13, uitbetaling Pgb. De wethouder ontraadt deze motie en
geeft daar een aantal argumenten voor. Onder andere dat de SVB beter eventuele fraude kan
bestrijden. Hier zijn we het niet mee eens. Ik denk dat juist de gemeente met haar eigen
inwoners heel korte lijnen heeft. Ze kent ook de mensen om wie het gaat. Ik denk dat het juist
goed is dat de gemeente de Pgb's gaat uitbetalen en zo fraude te bestrijden.
De wethouder zegt ook dat er steeds minder individuele problemen zijn. Dat komt, denk ik,
omdat de SVB op het ogenblik maar van alles uitbetaalt zonder er enige vorm van controle op
uit te oefenen. Die controle moet uiteindelijk wel plaatsvinden. Ik denk dat de problemen alleen
nog maar groter gaan worden. We zullen deze motie wel instemming brengen.
Motie M 15, incidenten verwarde, overspannen personen. Ook deze wordt ontraden, want er
gebeurt al heel erg veel. Ik denk dat er toch nog niet genoeg gebeurt, want in andere
gemeenten zien we steeds vaker dat er ernstige situaties ontstaan met verwarde personen.
Huizen die ontploffen, gaskranen die openstaan. De minister blijft erop hameren dat helemaal
niet bekend is hoe het nu komt, deze enorme stijging van het aantal verwarde personen in de
publieke ruimte. Wij willen hier heel graag inzicht in krijgen, want pas als je inzicht hebt, kun je
gemeentelijk beleid voeren om het aantal incidenten te doen afnemen. Dus ook deze motie
zullen wij in stemming brengen.
Ik wil nog een paar andere voorstellen doorlopen. Amendement A13 over leerwerk/bedrijven.
Wij zullen tegen dit amendement stemmen. Wij willen namelijk wel zes leerwerktrajecten. Het
gaat hier namelijk om heel specifieke jongeren. Het zijn jongeren die echt buiten de boot vallen
wat werk en scholing betreft. Met deze leerwerktrajecten kunnen ze heel basale dingen leren
zoals: op tijd komen, luisteren naar de baas, opdrachten uitvoeren. Ik denk dat als we nu
investeren in deze trajecten we uiteindelijk een stuk goedkoper uit zijn als ze echt uitstromen in
de maatschappij.
De motie over terugkerende evenementen. We hebben de portefeuillehouder gehoord over het
risico van A-locaties. Dit is wat ons betreft geen reden om de terugkerende
evenementenvergunning dan maar helemaal af te schieten. We zouden bijvoorbeeld kunnen
kijken of we het bij kleine evenementen wél kunnen inzetten. Misschien is het een idee om deze
motie alsnog te wijzigen.
Als allerlaatste de motie over het G1000 initiatief. Deze motie zullen we zeker steunen. We
willen de raad er echter aan herinneren dat het eigenlijk een onafhankelijk burgerinitiatief is, dat
eigenlijk niet door de gemeente geïnitieerd behoort te worden. Het is gewoon een plan dat door
burgers moet worden opgezet. We moeten ervoor waken dat we als gemeente niet op dit ei
gaan zitten en het verstikken met onze liefde. Dank u wel.
De heer Diepstraten bij interruptie: Vindt u dat het geen verantwoordelijkheid is van de
gemeente? Want in andere gemeentes nemen deze ook het initiatief van G1000.
Mevrouw Koedijker: Het oorspronkelijke idee is dat G1000 uit de burgers zelf moet komen. Het
was ook helemaal niet de bedoeling dat gemeentes dit zouden financieren. De plannen zouden
door middel van fondsenwerving gefinancierd moeten worden. Het was ook helemaal niet de
bedoeling dat er vaste kantoren zouden komen, of vergaderzalen. Het zou zelfstandig in de
maatschappij staan. Ik begrijp wel dat er vanuit de raad de wens wordt geuit om dit soort
initiatieven te ondersteunen. We moeten echter oppassen dat we het niet gaan verstikken.
De voorzitter: Dank u wel. Tot zover uw bijdrage? Ja. Dan is nu het woord aan de PvdA-fractie.
De heer Ockeloen: Voorzitter, ik zal het gewone rijtje weer afgaan.
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De autonome beleidsontwikkeling, amendement A10. In het ontwerpbesluit staat dat de
autonome ontwikkelingen als kader worden beschouwd bij het opstellen van de begroting. Dat
biedt naar onze mening voldoende ruimte om tot een nadere afweging te komen. We zullen dit
amendement dus niet steunen.
Hulp bij huishouding. Het gaat hier om bedragen waarvoor in het amendement aandacht wordt
gevraagd. De Perspectiefnota ziet niet op bedragen. Die zijn daarin slechts indicatief, dus bij de
begroting zullen we dat nader bezien. Ik vind dit amendement op het ogenblik dus niet
steunwaardig.
Prioritering nieuw beleid. Die heb ik zelf ingediend. Die zullen wij dus blijven steunen.
De leerwerk/bedrijven. Hetzelfde verhaal. Het gaat hier ook weer om bedragen met een
indicatief karakter. Bij de begroting kunnen we zien hoe dat uitpakt.
Financiering nieuw beleid hebben we medeondertekend.
Ondernemingsdossiers. Wij denken dat het goed is dat dit extra aandacht krijgt. Bij ons hoeft
het echter niet per se van nieuw geld. Misschien kan het ook met bestaande middelen
gefinancierd worden. We vinden echter wel dat het extra aandacht mag krijgen. We zullen deze
motie steunen.
Vergunning voor terugkerende evenementen. Wij denken dat de eisen die aan evenementen
gesteld worden bij voortduring veranderen. Dat vinden wij op zich al een reden dat dit een
lastige motie is. Maar na de toelichting van de portefeuillehouder zullen we deze motie niet
steunen.
Motie voor de leegstandsverordening. Wij nemen het advies van het college over, dus we zullen
haar steunen.
Transformatieagenda. Ook hierin volgen we de lijn van het college. Zo iets is op dit moment niet
aan de orde.
Uitbetaling Pgb's. Wij zien hier geen aanleiding om deze motie te steunen.
De gewijzigde motie over kwaliteit huishoudelijke hulp kunnen wij steunen.
De voorzitter: Mijnheer Ockeloen, noemt u ook even de nummers. Dit was motie M14.
De heer Ockeloen: De gewijzigde motie M14 over kwaliteit huishoudelijke hulp kunnen wij
steunen.
Motie M 15, de verwarde personen. Hier volgen we ook de uitleg van de portefeuillehouder. We
zullen deze motie dus niet steunen.
Motie 17, verkeersveiligheid Halkade. Wij denken dat het goed is om er bij Zeehaven op aan te
dringen dat ze bij het in orde brengen van de Halkade ook aandacht hebben voor de
verkeersveiligheid.
Motie groene schoolpleinen. Wij denken dat het goed is om te bekijken of er een mogelijkheid is
of er in cocreatie, samen met de schoolbesturen, iets is te doen aan groene schoolpleinen. We
hebben recentelijk gezien bij de school in Velsen-Noord dat de school het niet kon betalen.
Wellicht zijn er toch nog een mogelijkheden binnen de gemeente. We hebben deze motie mede
ondertekend en zullen die ook steunen.
Motie M22 over het G1000 initiatief. Het is ons bekend dat het oorspronkelijke idee inderdaad
was dat het vanuit particulier initiatief zou moeten komen. Wij denken echter dat het heel mooi
is als de gemeenten ook randvoorwaarden creëert waardoor dit initiatief goed vorm kan krijgen.
We zullen deze motie steunen. Dat is het voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage, mijnheer Ockeloen. Mevrouw Dreijer, u hebt het
woord.
Mevrouw Dreijer: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, amendement A10 wil ik graag in stemming
brengen, omdat de wethouder zei dat het een vraag was of iets een onvermijdbare ontwikkeling
was. Wat mij betreft is dit een stelling. Op het moment dat er staat: een fte Rijk en dat dit een
onvermijdbare ontwikkeling is, ben ik daarmee niet akkoord. We kunnen immers best besluiten
dat we de inkoop voor de Thuiszorg helemaal omgooien. Dan heb je dus invloed op die fte en is
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het in die zin geen onvermijdbare ontwikkeling. Dus ik wil dit amendement graag in stemming
brengen.
De prioritering nieuw beleid, die heb ik medeondertekend.
Ondernemersdossier, daarin zal ik meestemmen.
De voorzitter: Ik ga u ook verzoeken om duidelijk de nummers te noemen. U had het volgens
mij zojuist over amendement A12, prioritering nieuw beleid.
Mevrouw Dreijer: Ja. Amendement A14 volgens mij.
Motie, die transformatieagenda. Ja, ik heb erover gedacht om die in te trekken, omdat die in de
IJmondcommissie aan de orde moet komen. Maar ja, dan dien ik haar in bij de
IJmondcommissie en komt ze hier toch weer terug in de raad. Dit is dus iets waar ik heel graag
met de collega's over van gedachten wilde wisselen. Wat zij vonden wat de goede route was.
Wat mij betreft is dit niet een principiële keuze, maar ik denk ook dat het een beetje gek is om
haar nu bij de IJmondcommissie in te dienen waarna ze toch weer terug moet hier naartoe.
Motie M13, uitbetaling Pgb. Deze zal ik niet steunen.
Motie M14, huishoudelijke hulp. Die zal ik ook niet steunen.
Motie M 15, verwarde personen. Ik denk dat een extra onderzoek bovenop alles wat er nu al
gedaan wordt overbodig is. Volgens mij staat het goed op de agenda. Dus die zal ik ook niet
steunen.
Motie M 17, verkeersveiligheid Halkade. Hier stem ik mee in.
Motie M 19, Milieueducatie en groene schoolpleinen. Fundamenteel vind ik dat de gemeente
geen dingen moet doen die niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. Ik denk
dat de optie om het in cocreatie te doen misschien wel de beste is. Echter niet vanuit de
verantwoordelijkheid van de gemeente. Ik zal deze motie dus niet steunen.
Motie G1000 heb ik zelf gemaakt. Ik ben blij met de positieve reacties.
Nog even in de richting van de SP: ik zie het ook niet als een heel vast kader, maar meer zoals
de portefeuillehouder heeft aangegeven. Een denkrichting. Hij heeft ook een aantal mitsen en
maren genoemd. Die zou ik er met alle liefde bij willen betrekken.
Ik ben er door; dit is wat ik wilde zeggen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de CDA-fractie.
De heer Sintenie: Dank u wel voorzitter.
Amendement A10. Hierin volgen wij de wethouder; wij zullen dit amendement niet steunen.
Financiering nieuw beleid. Hierover hebben we nog een vraag aan de indieners, ook al is ze
overgenomen.
Motie M9 over het Ondernemersdossier. Mijn advies aan het college zou zijn om deze aan te
houden. Waarom? De motie gaat er vanuit dat de programmamanager er al is. Daar moet de
raad echter nog over stemmen. Volgens mij kun je geen besluit nemen over een besluit dat je
nog moet nemen.
Vergunning evenementen. U neemt deze niet over, maar ik kan me wel voorstellen dat u dit
meeneemt als aandachtspunt bij het evenementenbeleid. Dus om die vergunningen daar in
mee te nemen.
Motie M11, leegstandsverordening. We zullen deze motie van harte steunen.
De verkeersveiligheid op de Halkade. Dit vinden wij een prachtig initiatief en we zouden het
inderdaad ook gesteund hebben. Maar hij is nog niet van ons. Drukzetten bij Zeehaven
IJmuiden zou kunnen helpen. De vraag is natuurlijk of ze dat nog gaan doen op het moment dat
zij van plan zijn dit over te dragen.
G1000. Er staat ook bij G1000-initiatief. Het is echt een mooi initiatief, want wij steunen elke
mogelijkheid om de kloof tussen burger en politiek te dichten.
Ik geef nu het woord aan mevrouw Staats.
Mevrouw Staats: Dank u wel. Wij willen reageren op amendement A11, hulp bij het huishouden.
Daarin gaan wij niet mee.
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Amendement A13, leer/werkbedrijven. Wij vinden dat het te gek is dat de 8000 euro waarover
nu wordt gesproken niet gevonden kan worden. Dan zeggen wij er dus nee tegen.
Motie M14, kwaliteit huishoudelijke hulp. Daarin gaan wij graag mee, zeker nu de wijziging 'voor
het jaar 2016' is toegevoegd.
Motie M 15, incidenten verwarde, overspannen personen. Daarin gaan wij niet mee. Wij vinden
dit een taak die thuis zou kunnen horen bij de Sociale wijkteams. Wij willen dat ook zo laten.
Motie M19. Daarover kunnen we zeggen wat al gezegd is: het hoort echt bij de scholen thuis.
Dat laten wij veel beter zo. En als mijnheer Van Deudekom zegt dat het buiten de scholen kan,
dan kunnen we er nog eens op terug komen. Maar als het over de schoolpleinen gaat, moeten
we het vooral daar laten. Dank u wel.
De voorzitter: Tot zover de CDA-fractie? Ja. Het woord is aan de PWZ-fractie.
De heer Stam: Dank u wel voorzitter. Ik houd het heel kort. Die hele opsomming van de
amendementen en moties; het stemgedrag zal straks blijken. Ik heb er een paar vragen, als dat
mag, over amendement A14, financiering nieuw beleid. Die vragen wil ik stellen aan mijnheer
Verwoort.
 U noemt daar een bedrag van 300.000 euro. Ik zou heel graag willen weten waar dat op
is gebaseerd.
 Een tweede vraag: welk nieuw beleid staat u voor, hebt u in gedachten?
 Als dat amendement wordt aangenomen zal dat risico's opleveren voor de toekomst van
Velsen. Ik zou graag een inschatting van de risico's hebben. Dank u wel.
De voorzitter: Ik hoorde vragen die u gesteld hebt. Ik laat de betrokkenen er niet op reageren. Ik
ga eerst de fracties even af. Uw vragen zijn genoteerd. Zo direct doe ik een debatronde, want
als ik het goed begrepen heb heeft de CDA-fractie ook een vraag ten aanzien van dit
amendement. Ik heb het even genoteerd als discussiepunt.
Tot zover mijnheer Stam, PWZ? Ja.
Het woord aan de fractie ChristenUnie.
De heer De Winter: Dank u wel voorzitter. ChristenUnie zal zich beperken tot de amendementen
en moties waar zij positief op zal gaan stemmen.
Amendement A14, financiering nieuw beleid. Wij nemen het positieve advies van het college
over.
Amendement A12, over de prioritering van voorstellen voor nieuw beleid. Dit amendement
hebben wij als ChristenUnie medeondertekend. Het is ook fijn dat er een positief advies is van
het college. Uiteraard gaan we hier voorstemmen.
Motie M9 over het Ondernemersdossier. ChristenUnie zal hier voorstemmen; een goed initiatief.
Motie M11, de leegstandsverordening. Ook deze motie hebben wij medeondertekend. Er is ook
een positief advies van het college. Dat gaan wij natuurlijk ook doen.
Motie M14 over de huishouding voor het jaar 2016. Deze hebben we ook medeondertekend,
dan gaan we dus ook voorstemmen.
Motie M 15, verwarde, overspannen personen. Na afweging en hier even geluisterd te hebben,
ga ik daarin toch meestemmen met de SP.
Motie en 17, verkeersveiligheid Halkade. Met de aanpassing van de tekst en het uitoefenen van
een positieve druk op Zeehaven om het daar op zo kort mogelijke termijn, wat ChristenUnie
betreft, veilig te maken, gaan we positief over meestemmen.
De motie groene schoolpleinen, motie M19. Hier zullen we ook voorstemmen, ook al is er een
negatief advies van het college. Wat bij mij, de ChristenUnie, de doorslag geeft, is dat we een
signaal afgeven. Er zijn natuurlijk schoolpleinen die er gebruik van maken, maar er zijn ook
scholen die er geen gebruik van maken. Het geld gaat misschien op een andere manier
besteed worden. Ik vind het een aanmoediging om deze motie aan te nemen en dat te
stimuleren bij de scholen.
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Als laatste motie M22, het G1000 initiatief. Ik vind het een mooi initiatief – dat heb ik ook al
persoonlijk tegen haar gezegd – van de fractie Beryl Dreijer. Goed dat ze dat gedaan heeft, blij
ook dat er een positief advies is van het college. Ook hierover gaan we voorstemmen.
Voor de rest stem ik tegen, maar dat zien we straks. Dank u.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de fractie van Velsen Lokaal.
De heer Korf: Dank u wel voorzitter. Wij gaan ook niet het hele lijstje af en we gaan niet
verklappen wat we straks gaan stemmen. We zullen ingaan op enkele specifieke moties en
amendementen. Hierover heeft straks de hele fractie het woord. Zelf wil ik beginnen met: Motie
M10, onze eigen motie over de vergunning voor terugkerende evenementen. De
portefeuillehouder heeft deze motie ontraden. Feitelijk zegt hij: we doen het al, want we kijken
ook met een ander oog naar de evenementen die terugkeren dan naar nieuwe evenementen.
Deze motie heeft dezelfde strekking. Hier en daar hoor ik al wat verkapte steunbetuigingen. Wat
ons betreft is het ook een signaal naar de indieners toe. We horen nu toch een aantal keren dat
mensen die jaar in jaar uit met hetzelfde evenement in de A-categorie – wat ons betreft de
kleinschalige evenementen – zitten, dat ze heel veel moeite hebben om terug te keren en het
evenement de plannen. Daardoor worden ze afgeschrikt omdat ze elke keer dezelfde
vergunning moet aanvragen, dezelfde stappen moeten zetten. Bij een uitnodigend
evenementenbeleid zouden we dit niet moeten willen. Natuurlijk staat veiligheid voorop,
natuurlijk wil je er allemaal voor zorgen dat het veilig blijft, maar we willen wel efficiënt werken.
Vooral ook voor de mensen die we willen uitnodigen om evenementen te organiseren, willen wij
ervoor zorgen dat zij ook duidelijk het gevoel krijgen van laten we alsjeblieft iets organiseren.
De voorzitter: Een korte, verhelderende vraag. Mijnheer Verwoort.
De heer Verwoort: Moet dat dan met de meerjarige vergunning? Kunnen we ook bekijken of we
het vergunningenbeleid kunnen versoepelen?
De heer Korf: Het is ook niet bedoeld als meerjarenvergunning. Ik zeg alleen dat het de
vergunning is die doorloopt waarvoor elk jaar een nieuwe aanvraag komt. In die zin meerjarig,
oké. Het is een doorlopende vergunning.
De heer Verwoort: Een doorlopende verhandeling is in mijn ogen een meerjarenvergunning.
De voorzitter: Geen debat. Een korte verhelderende vraag. Mijnheer Korf, u was aan het woord.
Gaat u alstublieft door.
De heer Korf: Het gaat om een blauwdruk. Het gaat er in principe om, dat de aanvrager van de
vergunning weet dat als ik nu een aanvraag doe voor duizenden mensen op een bepaalde
locatie met die en die randvoorwaarden en ik doe volgend jaar exact dezelfde aanvraag, dat hij
niet nog een keer de hele papierwinkel moet overleggen terwijl je dat feitelijk al hebt liggen. Dat
is de blauwdruk.
De andere is de verwarde personen, motie M 15. De vorige was trouwens motie M10, voor de
kijkers thuis. Motie M 15, verwarde personen, van de SP hebben wij medeondertekend.
Waarom? Wij vinden het heel belangrijk om het signaal te geven dat als door het Rijk besloten
wordt beleid te voeren om verwarde mensen de straat op te sturen je tegelijkertijd ook extra
beleid moet maken om die verwarde mensen weer aan te pakken. Natuurlijk zijn er heel veel
onderzoeken, maar uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid in de
gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor hoe deze mensen worden opgevangen. Ik
vind het niet goed dat de wethouder aangeeft dat het een Rijksverantwoordelijkheid is, dat het
bij het Rijk geregeld wordt. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar in een gemeente moeten wij zelf
ook onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom steunen wij deze motie. Ik geef nu het woord
aan mevrouw Vos.
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Mevrouw Vos: Ja, ik wil het graag hebben over amendement A13 dat wij hebben ingediend over
leer/werkbedrijven. Ik hoor de wethouder onder meer iets zeggen over het aantal jongeren dat
wellicht geholpen kan worden, maar er is totaal geen enkele onderbouwing voor het aantal
jongeren waar het hier om gaat. Het kunnen er vijf zijn; het kunnen er wel 20 zijn. Wij kijken
even naar het geld. En dat geld is 42.000 euro, en niet 50.000 euro. Daar gaat deze motie over.
Het gaat niet om het aantal kinderen.
Nogmaals, omdat de onderbouwing ontbreekt, denk ik dat het ook verstandig is als het college
eens een maatschappelijke kosten/batenanalyse maakt. Of het inderdaad doeltreffend is, want
op zich steunen wij natuurlijk zeker die leer/werktrajecten. Het is vreselijk belangrijk, maar
nogmaals: het is niet onderbouwd over hoeveel mensen het gaat die we kunnen helpen.
Dan de motie over de groene schoolpleinen van GroenLinks. Dat is motie M19. Wij volgen
datgene wat de wethouder heeft gezegd. Ja, dat is het eigenlijk. Mijn fractie is daarin enigszins
verdeeld, maar dat gaat zo meteen bij de stemverklaring wel blijken. Dank u wel.
De voorzitter: Mevrouw Vos, dank u wel. Tot zover Velsen Lokaal? Nee, gaat uw gang. Punt
Mijnheer Çelik: Dank u wel. Ik wil eerst ingaan op amendement A11 dat door ons is ingediend
over hulp bij het huishouden. De wethouder ontraadt dit amendement. De wethouder geeft aan
dat hij zich moet houden aan de door het Rijk opgelegde bezuinigingen, maar de onderbouwing
van het bedrag, 644.000 euro, is voor ons onduidelijk.
Elders in de Perspectiefnota staat een aantal PM-posten opgenomen. Waarom zouden deze
niet als PM-post opgenomen kunnen worden? Wij willen het amendement gewoon in stemming
brengen, omdat in het amendement een aantal zaken wordt aangegeven die onduidelijk zijn.
Om die reden zou het als een PM-post opgenomen moeten worden, is onze mening.
Daarnaast wil ik ingaan op motie M14, huishoudelijke hulp. Deze motie hebben wij
medeondertekend. Ze is ook aangepast. Daar stemmen we dus voor.
Motie M12 over de transformatieagenda. Hierin volgen we de wethouder. We zijn er tegen.
Mevrouw Dreijer heeft al het dilemma aangegeven of het hier of bij de IJmondcommissie moet
worden geagendeerd. Hierin volgen wij de wethouder. Hierbij wil ik het laten.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Diepstraten.
De heer Diepstraten: Dank u wel voorzitter. Nog een aantal moties.
Motie M9, het ondernemersdossier, dat is ingediend door de VVD en medeondertekend omdat
wij vinden dat regels en regeldruk voor ondernemers een doorn in het oog zijn en dat deze
motie bijdraagt aan het verminderen daarvan en aan de verbetering van de dienstverlening aan
ondernemers.
Motie M11, leegstandsverordening. Hier heb ik eerlijk gezegd geen woorden voor nodig. Die
steunen wij. Wij hebben haar medeondertekend.
Motie M 17, verkeersveiligheid Halkade. Dat vinden wij van dusdanig belang, omdat het niet
alleen een punt is van verkeersveiligheid, maar ook met betrekking tot de kwaliteit van de
openbare ruimte. En omdat Zeehaven IJmuiden daarvoor verantwoordelijk is, vinden wij ook dat
het college de druk op Zeehaven IJmuiden moet opvoeren om daar werk van te gaan maken.
Motie M18, fietsenstallingbeleid. Is deze motie ingetrokken of niet? Ingetrokken, sorry.
Mijn eigen motie, Woz-voormelding, is ook ingetrokken.
Als laatste het G1000 initiatief. Dat ondersteunen wij van harte. Het is een prima initiatief. Het
gras is zelfs een beetje voor mijn voeten weggemaaid, omdat we bij Velsen Lokaal daar al een
paar maanden over dachten. Maar dat doet er niet toe. We liepen met hetzelfde idee, dus we
ondersteunen dit van harte. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. De GroenLinks-fractie, u hebt het woord.
De heer Sitompul: Dank u wel voorzitter. GroenLinks zal ten aanzien van alle amendementen
en moties de reacties van de wethouder volgen. Dit is dus alvast een voorproefje.
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Behalve één motie, mijn eigen motie over de groene schoolpleinen. Ik wil benadrukken dat het
GroenLinks niet gaat om slechts het geven van geld aan scholen, want ik snap dat de scholen
daarvoor zelf verantwoordelijk zijn. Misschien ten overvloede wil ik u dit krantenbericht nog even
voorlezen:
'Er is een nieuwbouwschool in Velsen-Noord gebouwd, maar ze hadden geen geld meer voor
een plein. Dus moesten de kinderen allemaal springen om dat geld te verdienen voor dat
plein… '.
Zo zijn er vele voorbeelden van scholen die simpelweg geen geld hebben. En ze hebben geen
idee hoe ze het schoolplein moeten inrichten. Het gaat ons dus niet om geld, maar het gaat om
de faciliterende rol die de gemeente kan bieden om scholen op weg te helpen hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Daar komt het op neer.
Dan kan je discussiëren over of dat nu een taak van de gemeente is. Daar kun je over twisten
maar dat gaan we nu niet doen. Dat komt misschien straks.
We constateren dat scholen veelal geen geld hebben om het plein in te richten en daarnaast dat
wij milieueducatie belangrijk vinden. Wij hebben de verbinding gelegd tussen educatie en groen
en de rol van de gemeente om dat te faciliteren. Óf door cocreatie, of het begeleiden van de
transformatie.
Kijk, hier zit de kennis. De scholen weten vaak niet hoe ze moeten beginnen. Ik denk dat het
een uitstekende rol is voor de gemeente om scholen daarin te begeleiden. Dat is eigenlijk de
kern van deze motie. (Financieel) staat daarom ook tussen haakjes, maar als het niet kan dan
kan het niet.
Ik wil ook verwijzen naar de initiatieven in onze buurgemeenten die hiervoor al vergaande
plannen hebben, danwel subsidieregelingen, danwel begeleidende initiatieven. Ik verwijs naar
Amsterdam, ik verwijs naar Haarlem en zo zijn er nog meer gemeenten. Hier wil ik het bij laten.
Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage, mijnheer Sitompul. Het woord is aan de VVD-fractie,
mijnheer Verwoort.
De heer Verwoort: Dank u wel voorzitter. Allereerst is de VVD verheugd dat het college zowel
ons amendement als onze motie wil overnemen. En om gelijk te voorzien mijnheer Stam, die
hier mijn welkome woorden gelijk de grond in duwde door kritische vragen te stellen over waar
komt die 300.000 euro vandaan?
Nu ja, dat bedrag van 300.000 euro is redelijk arbitrair. Dat gaf de wethouder ook al aan in zijn
reactie. Van mij mag het iets hoger of iets lager zijn. Er lag echter een voorstel met 20 punten
die het college had samengesteld voor in totaal ongeveer 600.000 euro, waaruit we door de
beperkte ruimte niet konden kiezen. Onze beweegreden was, als we de 150.000 euro die we nu
hebben, verdubbelen. Dan hebben we iets meer te kiezen als gemeenteraad. Dan kunnen we
ook echt keuzes maken. Dat is tenslotte wat wij wilden.
Welke nieuw beleid? Daarvan hebben wij zojuist in het door mijn collega Carel Ockeloen
ingediende amendement besloten dat wij die keuze nu niet gaan maken. U kunt echter op
raad.velsen.nl mijnbijdrage van vorige week horen. Dan hoort u precies waar mijn voorkeur,
onze voorkeur als VVD, naar uitgaat.
Welke risico's zijn er? Ja, op het moment dat je dingen doet die eventueel kunnen bijdragen aan
een betere gemeente en je doet ze niet omdat je eventjes geen geld hebt en je nergens keuzes
wil maken in welke dingen je niet doet en om nieuwe dingen wel te doen, heb je kans dat je
daarin risico's loopt.
Ik kan geen concreet doemscenario voor u scheppen van wat er allemaal mis kan gaan als we
dit niet doen. Maar het feit dat als je leuke, goede dingen doet die goed zijn voor de Velsense
samenleving ten koste van dingen die misschien iets minder goed zijn, lijkt me dat een correcte
keuze die we zouden moeten willen maken als raad.
De heer Stam bij interruptie: Mag ik daar even op reageren, voorzitter?
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De voorzitter: Nee, u mag alleen een korte, verhelderende vraag stellen, als u dat wenst. Kort
en verhelderend. Wenst u dat?
De heer Stam: Die heb ik niet.
De voorzitter: Dank u wel. Gaat u verder met uw betoog, mijnheer Verwoort.
De heer Verwoort: Oké. Dan zal ik nu maar even beginnen met twee dingen die wij niet steunen
en waarop ik een toelichting wil geven.
Amendement A13, het leer/werkbedrijf. Wij als VVD vinden dat je er alles aan moet doen als
overheid om mensen te betrekken bij de samenleving. Werken hoort daarbij. Dit betreft een
behoorlijk kwetsbare groep mensen die je op deze manier toch ergens kan laten participeren in
de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dus wij vinden dat als we 8000 euro hierop gaan
beknibbelen, wij wel heel erg eng bezig zijn.
Mevrouw Vos bij interruptie: Voorzitter, dan zou ik wel heel graag willen weten waarom we voor
de leer/werktrajecten die nu worden ingezet geen 100.000 euro nodig zouden hebben? Waar
baseert u dat dan op?
De heer Verwoort: Ja, ik heb de hoogte van het bedrag niet uitgezocht. U bent degene die de
hoogte van het bedrag naar beneden wil bijstellen. Dus als u vindt dat het 100.000 euro moet
zijn, kunt u altijd een amendement indienen dat het 100.000 euro moet zijn.
Mevrouw Vos: Het gaat om de dekking. Misschien hebt u dat niet goed gelezen, maar daar gaat
het om.
De voorzitter: Dank u wel. Gaat u verder mijnheer Verwoort.
De heer Verwoort: Ik vind dat we als gemeente daar best achtduizend euro aan kunnen
bijdragen.
Waar Velsen Lokaal heel lang het hoofd over heeft gebroken, is de evenementenvergunning.
Wij vinden dat het gemeentelijke evenementenbeleid en de vergunningen die wij daarvoor
verstrekken wel beter en gemakkelijker mag. Voor doorlopende meerjarenevenementen zijn er
echter altijd eisen die bijgesteld moeten worden. Wij zien meer in het verlengde van het
ondernemersdossier in een evenementendossier, waarbij mensen hun evenement maar een
keer hoeven aan te melden bij de gemeente. Wellicht is dit iets voor de evaluatie van het
evenementenbeleid om mee te nemen. Bij dezen wil ik wel on the record hebben dat ik met dit
idee begonnen ben.
De voorzitter: U had het net over motie M10. Vergeet u niet aan te geven over welke motie u het
hebt.
De heer Verwoort: Het was inderdaad motie M10, mijnheer de voorzitter.
Verder zullen we als VVD positief zijn en ons beperken tot de moties en amendementen die we
wel steunen.
Amendement A12 over de prioritering van nieuw beleid.
Amendement A14 over de financiering van nieuw beleid uit bestaande middelen.
Motie M9 over het ondernemersdossier. Mijnheer Diepstraten zei het al zeer treffend dat
inderdaad de administratieve lastenverlichting voor ondernemers een van onze speerpunten is
en dat we daarom deze motie hebben ingediend. We zijn blij met het positieve resultaat.
De leegstandsverordening. Hiervoor nemen we ook het advies van het college over.
De kwaliteit huishoudelijke hulp en de aanpassing nemen we ook over.
Verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op de Halkade. Hierbij hebben we wat moeite
met het woord 'druk'. Ik hoorde echter net van het college dat het hier om positieve druk gaat.
We kunnen deze motie dus ook steunen.
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Het G1000 initiatief is inderdaad een mooi initiatief en we zullen dit dan ook steunen.
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga nu terug naar de fracties. Ik heb genoteerd dat u wilt
discussiëren, in ieder geval over amendement A14, financiering nieuw beleid.
En ik heb gemerkt dat je ook wilt discussiëren met elkaar over motie M10, de vergunningen
voor de terugkerende evenementen. Heb ik dit goed begrepen, of zijn er nog meer
onderwerpen?
Ik zie D66Velsen.
Mevrouw Kat: Ik zou graag amendement A13 bespreken.
De voorzitter: Ook amendement A13. Welke titel heeft dat amendement, mevrouw Kat?
Leer/werkbedrijven. Laten we niet vergeten om moties en amendementen niet alleen van een
rugnummer te voorzien, maar ook van de naam.
Mevrouw Dreijer?
Mevrouw Dreijer: Ik wil graag motie M12 nog even bespreken.
De voorzitter: Motie M12. Mevrouw Dreijer, die gaat over de transformatieagenda.
Zijn er nog andere onderwerpen waarover de raad met elkaar wilt discussiëren? Neen. Dan heb
ik vier onderwerpen. Ik houd me even vast aan de volgorde. Ik start met:
1. Amendement A14, financieel beleid.
2. Motie M10, vergunningen terugkerende evenementen.
3. Amendement A13, leer/werkbedrijven.
4. Motie M12, transformatieagenda.
Dit zijn de vier onderwerpen waarover u met elkaar wilt discussiëren. U kunt de spelregels: we
vallen niet in herhaling, we luisteren naar elkaar en als ik denk dat in het debat alle voors en
tegens zijn gewogen, sluit ik het als zodanig af. Dan merk ik wel aan het stemgedrag hoe u er
over denkt en hoe u erover besluit als raad. Het is niet aan mij om voorbarig conclusies te
trekken.
De ruimte om te debatteren over amendement A14, financiering nieuw beleid. Wie wenst het
debat te openen? Mijnheer Sintenie was de eerste. Het CDA, gaat uw gang.
De heer Sintenie: Dank u wel voorzitter. Wij hebben geen overleg gehad met PWZ, maar we
hadden exact dezelfde vraag aan de VVD over de hoogte van die bedragen. Je kunt je afvragen
waarom je geen geld zoekt voor die 559.000 euro. Nu lijkt het er een beetje op of die 300.000
euro, de voorkeur van de VVD blijkbaar het nieuwe beleid gaat worden.
De voorzitter: Dat was een duidelijke vraag gericht aan de VVD. Mijnheer Verwoort.
De heer Verwoort: Ik vraag of mijnheer Sintenie die vraag zou willen herhalen. Want ik kreeg
hem hier niet helemaal mee.
De heer Sintenie: Het lijkt erop of die 300.000 euro nu het nieuwe beleid gaat worden.
De heer Verwoort: Nee, dat is zeer zeker niet waar. Ik heb het vorige week in mijn
beschouwingen al gezegd. We hebben als raad in 2013 gevraagd om keuzes te kunnen maken
bij de Perspectiefnota. Op het moment dat het college alleen maar met nieuw beleid of
intensivering van beleid komt en dat we daaruit van een potje dat eventueel wel of niet ontstaat
vanuit het Rijk kunnen gaan kiezen, dan blijft ons als raad weinig te kiezen over. We hebben
namelijk afgesproken in het coalitieakkoord: dat we geen nieuw beleid maken uit
belastingverhoging. Dus de uitdaging die ik bij het college neerleg, is, ga eens kijken of je een
X-bedrag aan middelen – en die 300.000 euro is een terecht bedrag – kan vinden binnen het
bestaande beleid. Waaruit wij als raad dan de mogelijkheid krijgen om te kiezen. Ik zie niet in
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wat daar erg, vervelend of raar aan is. Het is ook niet beperkend, want als het college zo
meteen zegt dat het 700.000 euro heeft gevonden, kunnen we allemaal de polonaise gelopen
rond deze tafel. Dan kunnen we al onze wensen uitvoeren. Je moet ergens een richting
meegeven. Als ik geen richting meegeef, doen ze 20.000 euro en dan zitten we daarmee. Zo is
het bedoeld.
De voorzitter: Mijnheer Stam, gaat uw gang.
De heer Stam: Ik wil er toch nog heel even over doorzeuren. U kunt niet omschrijven wat u
voorstaat met dat nieuwe beleid. Dat moeten we afwachten.
De heer Verwoort bij interruptie: Pardon mijnheer Stam, ik heb vorige week donders goed
gezegd Waar onze voorkeur ligt. Maar daar gaat het niet over. Het gaat er mij om dat wij als
raad de ruimte krijgen om een keuze te maken. Niet wat wij als VVD willen, maar wij als raad. Ik
dien dit amendement in opdat wij als gehele raad gezamenlijk, met elkaar, keuzes kunnen
maken.
De heer Stam: Ja, maar u bent zo gefocust op nieuw beleid. Op zich vind ik nieuw beleid als er
geld te vinden is. Dan kan ik erin meegaan. Ik vind dat nieuw beleid geen doel op zich is. Er zijn
momenteel heel veel zaken die lopen: de Visie op Velsen, de impulsprojecten. In de
Perspectiefnota kunnen we beleidsintensivering zien: programma manager, informatieanalist
enzovoorts. Dit zijn allemaal zaken die al grotendeels gedekt zijn en die ons een stuk verder
kunnen helpen. Dat alles in relatie tot de risico's die u schetst; ik kan het totale plaatje niet op
mijn netvlies krijgen.
De heer Verwoort: Er is geen ruimte om de dingen die het college voorstelt, te doen. Ik wil ons
juist helpen om de ruimte te maken, zodat we het bij de begroting met elkaar over prioritering
kunnen hebben. Dat willen we toch zo graag? Ik begrijp niet waarom u zegt dat ik mij focus op
nieuw beleid. Het is geen doel op zich om het geld uit te geven. Maar we hebben als de raad
besloten dat we keuzes willen maken. En ik wil het college vragen ons de ruimte te geven om
die keuze te maken. Ik volg niet helemaal wat u er bezwaarlijk aan vindt om de middelen te
geven om aan het roer te komen als gemeenteraad.
De voorzitter: is duidelijk. Ik ga naar Mevrouw Dreijer.
Mevrouw Dreijer: Ik zou graag in iets andere bewoordingen dezelfde vraag stellen. Ik vraag me
af waar de heer Stam bang voor is. Is het misschien zo dat we dan straks 300.000 euro extra
hebben voor nieuw beleid en dat we daarmee al het nieuwe beleid, behalve alle extra fte's,
kunnen inhuren? Dat we de rest wel kunnen realiseren, maar niet de aantallen fte's? Ik zou daar
persoonlijk niets op tegen hebben, maar volgens mij is dit niet de strekking van het
amendement.
De voorzitter: Mijnheer Stam.
De heer Stam: De manier waarop dit nu wordt neergezet, is dat als je geen nieuw beleid voert,
je risico's loopt. Ik vind dat onder de huidige omstandigheden met alles wat in Velsen loopt en
alle perspectieven die we hebben, dat het niet nodig is 300.000 euro te reserveren om nieuw
beleid te maken, omdat je anders als Velsense gemeenschap risico's loopt. Ik vind de opstelling
van het amendement niet correct. Die kan ik niet plaatsen.
Kijk, als de 300.000 euro gevonden wordt en we kunnen leuke nieuwe dingen doen, vind ik het
prima. Maar ga niet zeggen dat we geen risico's lopen als die 300.000 euro niet gevonden
wordt.
De voorzitter: Mevrouw Dreijer.
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Mevrouw Dreijer: Een korte reactie. Ik had 35.000 euro structureel gevonden door die subsidies
voor mondiale bewustwording stop te zetten. Zo kunnen we nog een aantal zaken noemen en
dan kom ik heus wel aan die 300.000 euro. Ik vind het een heel realistisch bedrag van de VVD,
zonder dat de gemeente daarmee risico's loopt.
De heer Ockeloen: Voorzitter, ik heb de indruk dat de discussie op een verkeerd niveau
ingestoken wordt. Bij de behandeling van de Perspectiefnota gaat het volgens mij om als raad
de ruimte te hebben die we nodig hebben om tegen de het college te zeggen: dames en heren,
gaat u bij de opstelling van de begroting voor het volgend jaar uit van deze wensen die wij als
raad hebben voor het realiseren van nieuw beleid.
Daarbij is primair van belang wat voor nieuw beleid bij willen realiseren. Misschien willen we
helemaal geen nieuw beleid. Mijnheer Stam zegt: laten we het niet doen, want dat is een groot
risico. Anderen willen heel veel nieuw beleid, maar daar gaat het niet om.
We willen allemaal onze wensen uiten. Indicatief moet daar iets van financiën bijkomen. Ik vat
het amendement van de VVD dusdanig op dat ze willen zeggen: het college heeft een aantal
nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. We hebben met zijn allen kunnen constateren dat er op dit
moment 8000 euro aan geld beschikbaar is, terwijl het college schat dat het ongeveer 300.000
euro kost. Dus het amendement van de VVD heeft tot strekking: als u dat nieuw beleid wilt
realiseren, geef ons dan bij de begroting aan hoe het volgens u gedekt zou kunnen worden.
Als het nieuwe beleid bij het vaststellen van de begroting op 600.000 euro uitkomt, dan zal dat
bedrag van 600.000 euro er moeten zijn. En is het 200.000, dan hebben we aan 200.000 euro
genoeg. In mijn beleving is het meer de strekking van: geeft u eens aan hoe je dat nieuwe
beleid zou kunnen dekken.
En een ander punt is, veel meer in de context van de Perspectiefnota, dat in het amendement
ook staat: dames en heren collegeleden, houdt u er rekening mee dat bij het zoeken van
dekking van nieuw beleid wij als raad – als wij dit amendement inderdaad aannemen – in ieder
geval geen behoefte hebben aan een lastenverhoging. En als u daar toch mee komt, zult u een
heel goed verhaal moeten hebben waarom u dat wilt doen in relatie tot het nieuwe beleid. Daar
herken ik de waarschuwing van de heer Stam in. Daarmee zegt hij dat we de burgers niet
moeten belasten met nieuw beleid.
Primair is in mijn beleving: wat willen wij als nieuw beleid hebben? En bij de begroting gaan we
bekijken of we het geld dat het moet kosten ervoor overhebben.
Dus alle discussies die nu over geld gaan – dat geldt ook voor een aantal andere
amendementen en moties – zijn volgens mij prematuur, want niet aan de orde bij de
Perspectiefnota, maar bij de begroting. Dank u wel.
De voorzitter: Uw laatste woorden zijn een correcte kernopvatting, kernopmerking. Ik denk dat
we aan het eind zijn gekomen van het eerste debatje. Is dat niet het geval?
De heer Korf bij interruptie: Nog enkele korte vragen aan de VVD. Er wordt gezegd en dat stelt
ons zeer tevreden, dat er geen lastenverzwaring plaatsvindt. Maar het coalitieprogramma
omschrijft ook een lastenverlichting. Stel xxx die niet xxx gevonden wordt, kan het niet worden
afgewenteld worden op de verlichting, eventueel.
De heer Verwoort: Dat is mooi hoor. Dat zou een keuze kunnen zijn die wij met de
begrotingsbehandeling hier in de raad kunnen gaan maken.
De voorzitter: Dat is correct. Kan ik doorgaan met het volgende punt maar over u hebt
aangegeven te willen debatteren? Motie M10, de vergunningen voor terugkerende
evenementen.. Wie wil het debat openen? Wil niemand het debat openen? Niemand dus. Dan
laten we dit punt vallen. Daar gaan gewone amendement A13, de leer/werkbedrijven. Ik
bespeurde dat u dit ook wilt bediscussiëren. Welke fractie kwam ermee, mijnheer de griffier?
Dat was afkomstig van D66Velsen. Gaat uw gang, mevrouw Kat.
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Mevrouw Kat: Dank u wel voorzitter. Ja, ik wil graag de dialoog aangaan met Velsen Lokaal. Als
ik namelijk hoor waarom dit amendement over leer/werkbedrijven is ingediend, hoor ik eigenlijk
twee punten.
1. De onderbouwing zou ontbreken. Daar kan ik u op antwoorden dat vandaag oM16:00
uur onze technische vragen over de Perspectiefnota zijn beantwoord. Daarin staat
letterlijk dat een traject bij Perspectief zesduizend euro kost. Zesduizend euro. Voor het
bedrag van 42.000 euro kunnen zeven jongeren met een flinke rugzak geholpen worden
om een toekomstbestendig bestaan op te richten. 42.000 euro Perspectief. Daarnaast,
en dat is natuurlijk het belangrijkste, is de onderbebouwing zodanig dat het budget is
voorgesteld op advies en signalering van de leerplicht ambtenaren. Dus zij hebben in de
gaten waarom het gaat en welke mensen en jongeren daarvoor in aanmerking komen.
Zij geven aan dat per jaar gemiddeld zes jongeren daarvoor in aanmerking komen.
Daarom is dit budget zo voorgesteld.
2. Het andere belangrijke. Waarom Velsen Lokaal meent dit amendement te moeten
indienen is, dat zij vinden dat ze kijken naar het geld. Maar na het geld kijken is
behoorlijk technisch. Dat zijn we niet gewend van Velsen Lokaal.
Wij vinden dat daarin meegenomen moet worden dat er ruimte is. Het budget is
voorgesteld, dus afgekaderd. Start bij de begroting, zoals de PvdA heeft aangegeven,
komt het weer terug. Ik zie dus geen reden om dit amendement te steunen. Daarom
zullen wij dit ook niet doen.
De voorzitter: U adresseert uw opmerking in de richting van Velsen Lokaal. U loopt hiermee een
debat uit. Wie van Velsen wil mevrouw Kat van repliek dienen? Mevrouw Vos.
Mevrouw Vos: Nou, ik hoef niet zo gauw van repliek te dienen. De vragen die dan blijkbaar
oM16:00 uur zijn beantwoord, die heb ik echt niet meer gelezen. Dat moet mij maar verschoond
worden.
Maar u hebt het over zeven jongeren; dat er dan blijkbaar wel een onderbouwing is. Dan kom je
dus uit op 42.000 euro. Waarom staat er dan 50.000 euro?
Nogmaals je kunt het hebben over 8000 euro, maar het gaat erom dat je ook een signaal
uitgeeft van: blijkbaar is het 42.000 euro. De onderbouwing was tot het moment dat u dit nu
zegt, dat het beantwoord is, niet bekend.
Nogmaals, een maatschappelijke kosten/batenanalyse zou ook wel eens heel handig zijn om te
zien of zesduizend euro wel voldoende geld is om één jongere daarin te helpen. Nogmaals wij
steunen van harte dit leer/werktraject. We denken dat het ongelooflijk belangrijk is, maar
nogmaals, misschien zijn het wel 20 jongeren die we zouden kunnen helpen. Dan zou ik ook
graag willen zien welke kosten daar dan aan verbonden zijn. Want wellicht kunnen we daar dan
ook mee leven.
De voorzitter: Mevrouw Kat.
Mevrouw Kat: Ja, dan wil ik eigenlijk herhalen wat inderdaad in die beantwoording vermeld
staat. Dat is dat op basis van de signalering van de leerplichtambtenaren zes jongeren daarvoor
in aanmerkingen komen. Dus niet 20, dus niet 50. 6 jongeren met een flinke rugzak die
daarmee geholpen worden richting toekomst. Dat budget is beschikbaar en dat ligt voor ons.
Mevrouw Vos: Dat is allemaal prima, maar we hebben het hier over een Perspectiefnota. Daarin
geven wij aan dat voor het bedrag dat hier staat, dat hoef ik niet te herhalen, de dekking is niet
gevonden. Dus nogmaals.
Eventjes terug naar de leerplichtambtenaar. Ja, die kan heel goed inschatten hoeveel mensen,
jongeren, er geholpen zouden kunnen worden. Ik kan u zeggen dat hier ook een traject loopt
van School’s Cool Nederland en School’s Cool Velsen/IJmond. Daar zijn ook veel meer
aanvragen dan er mensen geholpen kunnen worden. Laat ik dat dan ook gezegd hebben. Er
wordt heel hard gezocht naar mentoren om daar de kinderen te begeleiden.
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Dus ja, sorry, dat ben ik dit er nog eventjes bij nam, maar dit is ook een heel belangrijk traject
om jonge kinderen met een mogelijke uitval heel goed te kunnen begeleiden.
Dus nogmaals, alle sympathie voor deze leer/trajecten, maar ik hoop dat de nood kleiner is dan
nu door de leerplichtambtenaar wordt aangegeven.
De voorzitter: Mijnheer Ockeloen.
De heer Ockeloen: Ja, voorzitter, ik ondersteun het pleidooi van mevrouw Vos in zoverre dat het
een belangrijke kwestie is waar veel aandacht voor moet zijn. Ik ben echter benieuwd waarom
mevrouw Vos het zo belangrijk vindt dat nu bij de Perspectiefnota die financiële dekking er al is.
Ik gaf immers net al aan dat we dat juist bij de begroting gaan bespreken. Ik ben benieuwd naar
uw reden omdat de motie willen regelen.
Mevrouw Vos: Mijnheer Ockeloen, het staat nu gewoon in de stukken en wij mogen daar
opschieten. Nou, dat hebben we gedaan.
De heer Ockeloen: Het is een indicatief bedrag. Daar kun je van alles opschieten en doen, maar
het zegt verder niets.
Mevrouw Vos: Maar mijnheer Ockeloen, vandaar dat we net ook al aangaven dat 644.000 euro
nu al wel opgevoerd staat. Maar maak me daar dan geen PM-post van? Alles is natuurlijk nog
bespreekbaar en alles zal zo meteen in de begrotingsraad zijn bevestiging krijgen. Maar
nogmaals, het wordt ons voorgesteld en er is niet voldoende dekking voor. Wij houden van de
kleintjes.
De voorzitter: Zijn er nog anderen die zich willen mengen in dit debat? Ik heb de indruk van niet.
Motie M12, transformatieagenda. Mevrouw Dreijer, u gaf aan dat u daarover wilde debatteren.
Gaat uw gang.
Mevrouw Dreijer: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, ik zou graag een beroep willen doen op de
collega's, wat in goed Nederlands heet: wisdom of the crowd, de denkkracht van u allen. Ik zit
met het volgende dilemma. Motie M12, de transformatieagenda. Ik krijg van alle kanten bijval.
Men zegt: inhoudelijk goed. Het bouwt ook voor een deel op wat we al hebben, prima. Maar je
bent bij het verkeerde gremium, want je moet in de IJmondcommissie zijn. Dat is een beetje
mijn dilemma, want dit is de gemeenteraad, dit is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente
Velsen. Ik vind het zelf een wat wonderlijke constructie dat ik nu bij het verkeerde gremium zou
zijn met deze motie. Aan de andere kant snap ik ook wel dat het niet efficiënt is om hier iets aan
te nemen, dat vervolgens naar de IJmondcommissie gaat en daarna weer terug moet als de
hele IJmondcommissie ermee akkoord is. Misschien heeft iemand een suggestie om hier uit te
komen. Ik vind het jammer dat iets wat kennelijk breed gedragen wordt, zoals ik hier proef,
vanwege een procesmatig iets wordt weggestemd. Misschien heeft iemand nog een tip of een
goede gedachte om hier uit te komen.
De voorzitter: Mevrouw Zorgdrager. Daarna mijnheer Sitompul.
Mevrouw Zorgdrager: Dank u wel voorzitter. Ik zou toch een andere route voorstaan. De
transformatieagenda, de decentralisaties IJmondbreed met Beverwijk en met Heemskerk. Als je
dit eerst in de IJmondraad bespreekt met de andere gemeenten, met de andere fracties, zal
blijken of deze punten ook blijven staan. Of ze nog nodig zijn, of ze in de transformatieagenda
opgenomen zijn.
Zoniet, dan kan het volgens mij alleen maar sterker worden als je dit met elkaar in de
IJmondraad bespreekt. Ik zou dus echt voorstellen om het toch maar aan te houden en vast te
houden voor de IJmondraad. En dan gezamenlijk bekijken wat er nu nog echt nodig is en wat je
nog mist in de transformatieagenda? En dat met elkaar te bespreken.
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Mevrouw Dreijer: U zou dan nog eventueel punten willen toevoegen?
Mevrouw Zorgdrager: Dat weet ik nu niet. Mogelijk punten verwijderen of toevoegen. Dat kan. Ik
zeg alleen: het kan sterker worden.
De voorzitter: Mijnheer Sitompul. GroenLinks.
De heer Sitompul: Ik kan nu kort zijn. Ik ben het helemaal eens met de vorige spreker. Ik zou
ook eerst even kijken wat sterke punten kunnen zijn die toegevoegd kunnen worden. En dan
inbrengen in de IJmondcommissie.
De voorzitter: Velsen Lokaal. Mijnheer Çelik, gaat uw gang.
De heer Çelik: Dank u voorzitter. Voorzitter, wij kunnen het voorstel van Mevrouw Zorgdrager
volgen. Het eerst aan de IJmondcommissie aan de orde stellen. Dan kunnen we zien of daar
draagvlak voor is. En dan kan het alsnog terugkomen bij ons in de raad. Ik denk dat die
volgorde de juiste volgorde is.
De voorzitter: Mevrouw Dreijer.
Mevrouw Dreijer: U alle drie gaat niet op wat ik er ingewikkeld aan vind. Dat is het dilemma
waarmee ik zit. Dit is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Je zou toch niet als
gemeenteraadslid ergens anders actie moeten ondernemen alvorens hij hier een amendement
over een motie in stemming kan brengen. Dat is zo ongeveer mijn punt. Dat is natuurlijk een
rare situatie.
De voorzitter: Uw punt is helder. Ik ga eerst naar de LGV en daarna is het woord aan mevrouw
Zorgdrager.
De heer Kwant: Voorzitter, de intentie van de motie is niet verkeerd. Het ziet er goed uit, maar
de drie IJmondgemeenten trekken gezamenlijk op met de drie decentralisaties. U geeft aan dat
we fantastisch gefaciliteerd worden, fantastisch geïnformeerd worden, dat gaat de goede kant
op. De afspraak is gemaakt dat zaken waarin je met zijn drieën optrekt in de IJmondcommissie
besproken worden. Dat er in de IJmondcommissie mogelijk nog alternatieven aangedragen
worden vanuit Beverwijk of Heemskerk. Die kun je meenemen als de transformatieagenda in de
IJmondcommissie behandeld wordt. Misschien is uw motie dan helemaal niet meer nodig. Maar
mocht die nodig zijn dan is de eigen raad de eindverantwoordelijke waar het behandeld wordt.
Dat is het traject. Dat is de route en die moeten we afleggen. Dat is door de wethouder
verkondigd.
De voorzitter: Mevrouw Zorgdrager.
Mevrouw Zorgdrager: Ik ga niet in herhaling vervallen, maar ik denk dat het vooral het dilemma
van Mevrouw Dreijer zelf is. U wilt namelijk met deze motie iets voor elkaar hebben voordat er
überhaupt een transformatieagenda is. U bent gewoon een stap te vroeg.
De voorzitter: Mijnheer Çelik.
De heer Çelik: De voorgaande sprekers hebben het al aangegeven. Ik denk dat die volgorde de
juiste is, omdat zoals al aangegeven door de heer Kwant, we IJmondiaal optrekken. Daar dient
het dan ook ingediend te worden om draagvlak te creëren. Vervolgens en dat heeft mevrouw
Zorgdrager gezegd, kan het hier aan de orde komen.
De voorzitter: Mevrouw Dreijer.
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Mevrouw Dreijer: We geven wel eens vaker een aantal uitgangspunten mee waarvan we
zeggen dat we het heel fijn zouden vinden als die in het laatste stadium terugkomen. Ik heb net
in samenspraak met ChristenUnie die motie over fietsenstalling teruggetrokken in afwachting
van de evaluatie waarvan de wethouder heeft gezegd: dat gaan we meenemen.
De heer Kwant bij interruptie: Voorzitter, dit vind ik heel iets anders. Die motie fietsenstalling
heeft sec alleen betrekking op Velsen. En daarover wordt geadviseerd de zaak aan te houden.
Het gaat hier over IJmondiaal optrekken maar in de transformatieagenda in de IJmond nog
besproken moet worden. Die komt eraan, daar zijn de colleges van de drie IJmondgemeenten
mee bezig. Dan gaan we erover discussiëren en dan is raad van Velsen is de
eindverantwoordelijke voor de zaken die we hier in de raad bespreken.
Mevrouw Dreijer: Dank u wel. U hebt mij overtuigd. Ik zal de motie in stemming brengen. Ik vind
het namelijk niet terecht dat er aangehaald wordt, zoals de wethouder heeft verkondigd, op het
moment dat het ingaat tegen de Gemeentewet. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Dan beëindig ik hiermee dit debat.
U hebt over een drietal onderwerpen met elkaar gediscussieerd. Is er nog behoefte aan meer
debat, dames en heren? Want als we nu de beraadslagingen staken, gaan we echt over naar
de stemmingen. Eerst de amendementen, dan het raadsvoorstel en als laatste de moties. De
moties kunnen we ook maandag doen.
Ik heb heel wat gehoord en ik wil u niet beïnvloeden. Daarvoor is deze vergadering te
belangrijk. Ik heb echter al heel wat stemverklaringen gehoord. Daar waar niet nodig,
raadsleden, geef ik u het advies: doe dat niet opnieuw en dubbel. U weet dat een
stemverklaring 30 seconden is. Daarin wil je heel nadrukkelijk het accent leggen waarom je op
een bepaalde manier stemt. Dat geef ik u mee; zo hebben we dat afgesproken.
Goed. Dan gaan we naar de stemming over de vijf amendementen. Dat doe ik als volgt:
1. De amendementen.
2. Het raadsvoorstel.
3. De moties.
4. Stemverklaringen.
5. Stemming.
A10, autonome beleidsontwikkelingen. Die willen gebruik maken van een stemverklaring?
Niemand van u. Stemming gewenst? Ja.
Wie is voor amendement A10? Velsen Lokaal, Beryl Dreijer.
Wie is tegen amendement A10? Alle andere aanwezige raadsleden. Amendement A10 is
verworpen.
Amendement A11, hulp bij het huishouden. Stemverklaringen? Niemand van u. Stemming: Wie
is voor amendement A11? Velsen Lokaal, Forza! IJmond, SP, PWZ.
Wie is tegen? De overige aanwezigen raadsleden. Ik zie dat dit een meerderheid is.
Amendement A11 is verworpen.
Amendement A12, prioritering nieuw beleid. Stemverklaringen? Niemand.
Wie is voor amendement A12? De voltallige raad. Amendement A12 is aangenomen.
Amendement A13, leer/werkbedrijven. Stemverklaringen? Niemand van u.
Wie is voor amendement A13? Velsen Lokaal, Forza! IJmond.
Wie is tegen amendement A13? De overige aanwezige raadsleden. Amendement A13 is
verworpen.
Amendement A14, financiering nieuw beleid. Stemverklaringen? Niemand van nu.
Wie is voor amendement A14? Alle raadsleden. Amendement A14 is met algemene stemmen
aangenomen.
Het raadsvoorstel in zijn totaliteit. Stemverklaringen? Niemand van nu. Is stemming gewenst?
Dat is niet het geval. Mag ik dan concluderen dat het raadsvoorstel met algemene stemmen is
aangenomen? Aldus besloten.
De moties.
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Motie M9, het ondernemingsdossier. Stemverklaringen? Mijnheer Sintenie.
De heer Sintenie: Ik heb het nog eens even goed nagekeken. Of de programmamanager nu al
of niet wordt aangenomen; het is in feite een toevoeging aan de tekst. Daar zijn we het mee
eens.
De voorzitter: Duidelijk.
Wie is voor motie M9? Ik constateer dat motie M9 met algemene stemmen is aangenomen.
Motie M10, vergunningen terugkerende evenementen. Stemverklaring? Niemand van nu.
Wie is voor motie M10? Velsen Lokaal, Ford IJmond, SP, PWZ.
Wie is tegen? PvdA, CDA, VVD, D66 Velsen, GroenLinks, LGV, fractie Beryl Dreijer. Dit
betekent dat motie M10 is verworpen.
Motie M11, leegstandsverordening. Stemverklaringen? Niemand van u.
Wie is tegen motie M11? D66Velsen.
Wie is voor? Alle andere aanwezige raadsleden. Motie M11 is aangenomen.
Motie M12, transformatieagenda. Stemverklaringen? Niemand van nu.
Wie is voor motie M12? SP, fractie Beryl Dreijer.
Wie is tegen motie M12? De overige aanwezige raadsleden. De motie is verworpen.
Motie M13, uitbetaling Pgb. Stemverklaringen? Niemand.
Wie is voor motie M13? Velsen Lokaal, SP.
Wie is tegen? De overige aanwezige raadsleden. Dit betekent dat de motie is verworpen.
Motie M14, kwaliteit huishoudelijke hulp. Het dictum is gewijzigd. Stemverklaringen? Nee.
Wie is voor motie M14? Alle aanwezige raadsleden. Motie M14 is aangenomen.
Motie M 15, incidenten met verwarde, overspannen personen. Stemverklaringen? Neen.
Wie voor de motie? Velsen Lokaal, SP, PWZ, ChristenUnie. Dat zijn in totaal negen stemmen.
Wie is tegen? Forza! IJmond, PvdA, CDA, VVD, D66 Velsen, GroenLinks, LGV en de fractie
Beryl Dreijer. Deze motie is met meerderheid verworpen.
Motie M 17, verkeersveiligheid Halkade. Stemverklaringen? Niemand.
Wie is voor de motie? Allen. De motie is met algemene stemmen aangenomen.
Motie M 19, de groene schoolpleinen. Stemverklaringen gewenst? Velsen Lokaal. Mijnheer
Diepstraten, u hebt het woord.
De heer Diepstraten: Dank u wel voorzitter. Wij vinden het belangrijk dat wij ons afwijkend
stemgedrag ten opzichte van de Velsen Lokaal-fractie toelichten. Wij, de heer Çelik en ik,
vinden dit een sympathieke motie. Wij vinden dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft op het
gebied van groen en educatie. De gemeente is ervaren op het gebied van de openbare ruimte.
Wij willen wel terughoudend zijn in het financiële aspect. Wij willen echter wel bijdragen met het
op weg helpen van scholen om een groen schoolplein te creëren. Dank u wel.
De voorzitter: Tot zover de stemverklaringen.
Wie is voor de motie? Twee raadsleden van Velsen Lokaal, de heren Diepstraten en Çelik, SP,
PvdA, PWZ, ChristenUnie en GroenLinks.
Wie is tegen? Tweemaal Velsen Lokaal, Forza! IJmond, CDA, VVD, D66 Velsen, LGV fractie
Beryl Dreijer. Hiermee is motie M 19 verworpen.
Motie M 22, G1000 initiatief. Stemverklaringen? Stemming gewenst? Dat is niet het geval. Motie
M 22 is met algemene stemmen aangenomen.
Dames en heren raadsleden, naar mijn idee heb ik alle moties nu in stemming gebracht.
15
SLUITING
De voorzitter: Alvorens de vergadering te sluiten zie ik dat een raadslid het woord wenst. Gaat
uw gang mijnheer Wijkhuisen.
De heer Wijkhuisen: Uw sluit de vergadering bijna af zonder dat wij even stilstaan bij het niet zo
heuglijke feit dat het waarschijnlijk de laatste raadsvergadering is die wij met deze
burgemeester meemaken. Natuurlijk is niets zeker. Dat hangt af van de kroon. En de kroon
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hangt daar. Dat is de enige man die nog roet in het eten kan gooien. Ik kan u verzekeren
voorzitter, ik ben een democraat in hart en nieren, maar de laatste weken heb ik heel erg
teruggedacht en ook terugverlangt naar de tijd vóór 1848. Dan hadden we namelijk de koning
wellicht nog onder druk kunnen zetten en hem zeggen, jongen, teken niet.
We weten inmiddels dat de ministers verantwoordelijk zijn en de koning tekent toch wel. Dus ik
vrees dat u het nu duinzand gaat verlaten voor de zware zeeklei van de Zuiderzee. U weet dat
het best lastig is om door het mulle zand te lopen, maar je komt er altijd uit. Dat is bij zeeklei
niet altijd het geval. Ik wens u daar heel veel succes en ik weet zeker voorzitter, dat je nog wel
eens terugdenkt Franc, zat ik nog maar in Velsen.
We krijgen, dat heb ik vorige week al gezegd, nog heel wat momenten dat we afscheid van je
gaan nemen; ook formeel. Ik denk echter dat als we hier in september weer bij elkaar zijn –
ervan uitgaande dat de koning tekent, je weet het nooit – en je gaat weg, zullen we één ding
waarschijnlijk niet doen.
Ik wil nu voorstellen om voor een heel goede burgemeester die we unaniem gekozen hebben
en waarvan we het allemaal verschrikkelijk jammer vinden dat je naar Almere gaat, Franc, een
staande ovatie voor wat jij betekend hebt voor Velsen.
Applaus
De voorzitter: Gemeenteraad van Velsen, collegeleden, ambtelijke functionarissen, inwoners, u
te dienen is een groot voorrecht. Om voor deze gemeente te werken, doet me veel.
Het emotioneert me, omdat ik hier veel geleerd heb, veel gekregen heb.
Naar Almere is een andere stap. Misschien de omvang; collega's van mij spreken mij erop aan.
Ik wijs ze er dan echter op dat bestuurders in kleine gemeenten keihard werken om vaak
dezelfde prestaties te verrichten dan in die 100+ gemeenten.
Dat vergeet ik niet. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik heb altijd gezegd dat ik een stuk van mijn
hart heb achtergelaten in Niedorp waar ik het ambt heb geleerd. Maar toen ik hier mocht komen
werken, en enkele raadsleden hebben aan de wieg daarvan gestaan om mij aan te geven dat er
een vacature kwam in Velsen, die zijn nog steeds aanwezig. Die raadsleden maakten
enthousiast over Velsen. Ik dacht echter, dat is een brug te ver. Dan mag je misschien van
dromen, erop hopen. Maar mag je daar naartoe? Mag je je daar verder ontwikkelen, mag je
daar het ambt verder leren?
Dan kom je toch zover dat je naar een tweede gesprek met de vertrouwenscommissie gaat. En
je mag door!
En je stapt het eerste jaar hier je kamer binnen en je denkt: Dat ik hier mag werken! Dat ik voor
deze gemeenschap, de mensen uit Santpoort-Noord, -Zuid, Velsen-Noord, -Zuid, me mag
inzetten, die complexe bestuurlijke agenda van Velsen.
Er zijn ook momenten geweest dat ik, ja, zwarte sneeuw heb gezien. Het is niet altijd
gemakkelijk geweest. Dan was het altijd zo voortreffelijk dat je terug kon vallen op een
fantastisch collegeteam. En ook de bijzonder goede ambtenaren. En ook een raad die
meebewoog, die me dacht. Ieder vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen beeld zich
inzetten voor de gemeente Velsen. Al die oudbestuurders waarmee ik heb mogen werken. U
hebt bijgedragen aan waar ik nu sta. Het applaus, de ovatie die ik net kreeg, daar ben ik
dankbaar voor. Maar u hebt het zelf mogelijk gemaakt. Ik dank u dat ik hier heb mogen dienen.
Het is nog niet zover dat ik vertrek. Dat bepaalt het kabinet en ten slotte de kroon. Dus mij past
bescheidenheid. Maar dank u wel. Er komen andere momenten dat we erbij stilstaan.
Mag ik nu de vergadering sluiten?
15
SLUITING
De voorzitter: Hierbij sluit ik de vergadering.
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