
 

MOTIE 37 van 2020                                          Aangenomen 

                             Taakstelling Stichting Welzijn Velsen                             raadsbreed 

via griffie@velsen.nl 

 

Aan de voorzitter van de Raad 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42 Reglement van Orde een 
motie met als onderwerp “Taakstelling Stichting Welzijn Velsen” indienen met betrekking tot het 
raadsvoorstel nummer: 100535-2020, behorende bij agenda 4 punt van de raadsvergadering 
van 5 november 2020. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
De raad van Velsen constateert dat: 

 de financiën van de gemeente Velsen zodanig zijn, dat wij genoodzaakt zijn om flink te 
bezuinigen; 

 de bezuinigingen grotendeels invloed of gevolgen hebben op het welbevinden van onze 
(kwetsbare) inwoners door te bezuinigen op vele vormen van ontmoeting en sociale 
infrastructuur; 

 veel welzijnsactiviteiten zijn preventief van aard en ‘afgebroken’ activiteiten zijn moeilijk 
op te bouwen. 

 
De raad van Velsen is van oordeel dat: 

 Stichting Welzijn Velsen een transformatieplan heeft geschreven voor de toekomst, met 
goede kansen voor de sociale infrastructuur en het welbevinden van onze inwoners; 

 Stichting Welzijn Velsen aangegeven heeft de ruimte te willen krijgen om zelf invulling te 
geven aan de bezuinigingstaakstelling; 

 Stichting Welzijn Velsen aangegeven heeft dat zij hun transformatieplan tot uitvoer willen 
brengen, dat kan leiden tot kostenreductie zonder de kwaliteit van de sociale 
basisinfrastructuur al te zeer aan te tasten. 

 
Verzoekt het college: 

 om in gesprek te gaan met Stichting Welzijn Velsen, zodat er geen afbreuk wordt 
gedaan aan de kwaliteit van het sociaal werk en daarmee het sociaal welbevinden, en 
Stichting Welzijn Velsen zelf de ruimte te geven om met alternatieven te komen voor 
bezuinigingen en zij kan komen tot uitvoering van het transformatieplan. 

 De uitkomsten van dit gesprek voor te leggen aan de raad. 
 
Datum: 5 november 2020 
 
Naam    Fractie 
 
Els Zorgdrager  D66Velsen 
Leen de Winter  ChristenUnie 
Annekee Eggermont  CDA 
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Toelichting: 
We bevinden ons middenin een grote crisis. De impact van corona op het dagelijks leven en het 
welbevinden van mensen is groot. En juist in deze tijd, waarin er aan onze inwoners allerlei 
beperkingen worden opgelegd op het gebied van sociaal contact en waar eenzaamheid nog 
meer op de loer ligt dan voorheen, ligt er een voorstel om grotendeels te bezuinigen op vele 
sociale aspecten zoals ontmoeting, sport, en welzijnsactiviteiten voor kwetsbaren e.d. Dit staat 
volledig haaks tegenover de wensen van het college en raad. Niet voor niets staat er in het 
raadsakkoord de ambitie dat iedere Velsenaar op zijn of haar wijze mee kan doen en niet buiten 
de boot valt. Als je daadwerkelijk wilt dat iedereen mee doet in Velsen, moet je niet snijden in 
alle programma’s waar ontmoeting centraal staat, maar zoeken naar alternatieven. En dan lijkt 
het ons logischer dan Velsen er de voorkeur aan geeft om te bezuinigen in stenen in plaats van 
sociaal maatschappelijke activiteiten waarin ontmoeting centraal staat. Alleen samen met 
inwoners kun je zorgdragen voor een gezonde, veilige en prettige gemeente! 
 

 

 

 

 


