Raadsvragen Perspectiefnota – deel 2
Partij
VVD

Nr
15

Vraag
Antwoord
In de perspectiefnota op blz 14 staat het woonfonds
met een saldo van € 800.000,- In de gewijzigde
jaarrekening op blz 22 staat het saldo woonfonds per
31-12-16 Met een bedrag van € 1.278.000,- Graag
verneem ik de onderbouwing en of besluitvorming
van het verschil.

In de Perspectiefnota wordt € 955.000 ter besluitvorming voorgelegd. Voor het
project Roos en Beeklaan is dit bij de dotatie geoormerkt.
D66V
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P.18 kopje Diversiteit is prioriteit
Vanuit inclusiviteit met als doel de bewustwording
van diversiteit te vergroten worden 5 activiteiten
neergezet.
1. Vanuit welk kader worden de activiteiten
georganiseerd: inclusiviteit , anti-discriminatie of
diversiteit?

1. De activiteiten worden georganiseerd vanuit een integraal perspectief, gericht
op het bevorderen van:
a. Inclusie;
b. het erkennen en accepteren van diversiteit in de samenleving; en

c. het voorkomen van vooroordelen door bewustwording van het eigen
gedrag en de reacties die dat bij anderen teweeg kan brengen.
In de afgelopen twee jaar zijn op dit gebied kleine stapjes in gang gezet. De
bijeenkomsten van het Velserforum en de BurgerTop hebben vervolgens de
urgentie aangegeven dat er meer moet plaatsvinden op het gebied van inclusie
van de samenleving in Velsen.
2. Wat zijn de redenen om voor deze 5 activiteiten te
kiezen?

2. De vijf activiteiten vloeien voort uit ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet,
waarbij een verdere ontwikkeling van belang is. Het bevorderen van inclusie, het
verbeteren van weerstand en het tegengaan van discriminatie vergen een lange
adem om tot duurzame resultaten te komen. Dit kan de gemeente niet alleen,
zodat ook partners (sleutelfiguren/eerstelijnsmedewerkers/bewoners) betrokken
worden in het proces om tot verbeteringen te komen. Kennisoverdracht en het
verbeteren van bewustwording van gedrag door gastcolleges op scholen en een
congres voor professionals zijn hierbij belangrijke instrumenten. Tevens wordt
hiermee gebouwd aan netwerken (van samenwerkende professionals) in Velsen.

3. In hoeverre is over de inzet van deze activiteiten
met het maatschappelijke middenveld
en/of inwoners van Velsen afgestemd?

3. Tijdens de bijeenkomsten van het VelserForum en de BurgerTop zijn zorgen
geuit over de tweedeling in de maatschappij. De gemaakte opmerkingen passen
bij de voorgestelde activiteiten, waarmee een proces in gang wordt gezet om tot
inclusie te komen en minder discriminatie in Velsen.
Vanuit de gemeente worden steeds meer mensen en organisaties in Velsen
aangesproken om samen te werken op het gebied van diversiteit. Hierbij worden
bewoners, organisaties en ondernemers uitgenodigd activiteiten te ontplooien,
die door de gemeente waar mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Het
blijkt te voorzien in een behoefte.

4. In hoeverre zijn de financiële middelen
(structureel € 40.000/ €30.000 incidenteel voor het
congres) toereikend gezien de brede groep
doelgroepen die vanuit genoemde activiteiten
bereikt dienen te worden?

4. Met de aangevraagde budgetten wordt beoogd de faciliterende rol van de
gemeente van een financiële basis te voorzien. Centraal staat de schaal van
Velsen, waarbij het uitgangspunt is genomen dat met meer kleine activiteiten een
breder publiek bereikt kan worden dan met één grote activiteit. Vooralsnog is het
een inschatting. De praktijk zal uitwijzen of de structurele bedragen toereikend
zijn.
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Pag. 14 kopje Langer zelfstandig wonen
Toelichting Aangegeven wordt dat in 2017 de
gemeente met een pilot voor gebiedsarrangementen
Wonen en Zorg in IJmuiden starten. De bedoeling is
dat vanaf 2018 en verder ook in andere delen van de
gemeenten geëxperimenteerd wordt.
VRAGEN:
A) In hoeverre zijn er op dit moment resultaten
bekend van de pilot gebiedsarrangementen?
B) Indien geen resultaten bekend zijn van de
pilot wordt er voor de andere delen van de
gemeente wel (meerjarige)voorstellen voor
2018 wel weergegeven?
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Er zijn nog geen resultaten bekend van de pilot gebiedsarrangementen wonen en
zorg omdat deze nog niet gestart is. Deze start in het derde kwartaal van dit jaar.
Als de pilot succesvol is zal deze aanpak in 2018 ook in andere wijken worden
toegepast.

Pag. 33: kopje Overgangsregeling Wlz
Toelichting: Een aantal cliënten dat een beroep had
gedaan op de Wet Langdurige Zorg (onder het
overgangsrecht) valt alsnog op er 1 juli onder de
Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet.

Vanuit de overgangsregeling Wet langdurige zorg zijn per 1 juli 2017 acht cliënten
overgeheveld naar de Jeugdwet en één cliënt is overgeheveld naar de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Wij hebben geen inzicht in het aantal cliënten
dat is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Gemeenten hebben enkel de
cliëntgegevens ontvangen die onder het gemeentelijk domein vallen.

VRAAG: Om hoeveel cliënten gaat het die in de WLz
zijn gekomen. Graag uitsplitsen naar Wmo,
Jeugdwet en Zorgverzekeringswet?
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Pag. 35: kopje Accommodatiebeleid
Huuropbrengst Stichting Buitengewoon is € 53.000
lager dan begroot.
VRAAG: Wat is de reden van de lagere

Stichting Buitengewoon is een nieuwe huurder en betaalt een lagere huur dan de
vorige huurder. Op jaarbasis is de huur € 35.000. (huurgewenningsperiode 1-82016 t/m 31-1-2018). Met ingang van 1-2-2018 wordt dit € 45.000 op jaarbasis

huuropbrengst? Wat betaalt Stichting Buitengewoon
op jaarbasis (2016).
LGV
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(marktconform).

Het betreft pag. 35 Programma 9 Ruimtelijke
ordening en wonen.
De werkzaamheden voor juridische medewerkers en
casemanagers bij vergunningen zijn door de
aantrekkende woningmarkt toegenomen.
Hierdoor is een tekort aan formatie ontstaan.
Onze vraag is de volgende, levert dat geen stagnatie
op bij het verstrekken van vergunningen.

De vraag voor formatie uitbreiding is ook in de 1e Bestuursrapportage
opgenomen. Vooruitlopend op de besluitvorming hebben wij extra formatie
ingezet, waardoor deze op dit moment toereikend is.
Wij zien inderdaad een toename van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Dit
wordt de komende maanden strak gemonitord. Dit zou kunnen leiden tot een
additionele behoefte aan formatie

